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NOTA PREVIA
Un ano máis achegamos o Informe de literatura a todas aquelas persoas interesadas en
coñecer como se desenvolveu a literatura galega en Galicia e fóra dela. Nesta ocasión
preséntase o Informe de literatura 2019, froito do que é o primeiro observatorio
literario galego con características que van máis alá dunha base bibliográfica, xa
que non só achega a creación, senón tamén a recepción de todo tipo de obras
literarias, así como doutros elementos sistémicos, acompañados todos eles dunha
descrición do seu contido e mesmo da súa historia cando se trata de revistas e premios.
Este Informe de literatura 2019 pódese consultar na web do Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades (http://www.cirp.es), na sección
“Recursos”, en formato PDF, onde ademais se poden atopar todos os Informes de
Literatura publicados con anterioridade dende o ano 1995.
Como é habitual, nesta publicación acóllense todas as informacións e reflexións que,
atinxindo directa ou indirectamente ao ámbito da literatura galega, apareceron en soporte
impreso durante o ano 2019 nas súas máis diversas manifestacións: monografías, libros
colectivos, revistas, xornais etc. En cada unha desas publicacións rexistradas ofrécese un
comentario descritivo, non valorativo nin crítico, tanto dos libros relacionados coa
literatura que viron a luz ao longo do ano 2019 coma das recensións que sobre eles
apareceron nas revistas e xornais durante ese mesmo período de tempo. A finalidade
destas explicacións é a de informar o lectorado do seu contido, sen entrar en análises
minuciosas nin en excesivos tecnicismos que puidesen obstaculizar a comprensión a un
lectorado non suficientemente especializado.
Como en anos anteriores seguimos mantendo a diferenciación entre “Recensións” e
“Referencias varias” por considerar que estas últimas, aínda sendo de menor importancia
ou simples nótulas que non alcanzan o carácter de análises críticas con pronunciamentos
valorativos de interese, achegan, na maioría dos casos, algunha alusión ou información
secundaria respecto do obxecto principal do escrito. Así, séguense mantendo porque se
considera que achegan información valedoira para sabermos o grao relativo de atención
que prestan ao ámbito literario, en xeral, os diferentes xornais consultados, elemento que
se reflicte elocuentemente nos gráficos estatísticos que acompañan o Informe.
Respecto dos xornais, os consultados seguen a ser fundamentalmente de ámbito galego,
aínda que tamén son obxecto de atención aqueloutros foráneos que moi esporadicamente
conceden algunha atención á literatura galega.
En canto ás revistas, cómpre ter en conta que as consultadas son tamén na súa maioría
galegas, por máis que se aprecia e rexistra a atención que lle prestan a esta literatura outras
foráneas. Nesta orde de cousas, queremos avisar o lectorado de que, case exclusivamente,
nos temos dedicado a consultar as revistas de maior difusión, pero que somos conscientes
da existencia dunha gran cantidade de publicacións por parte de centros de ensino,
agrupacións e asociacións culturais e outros centros, de dentro e fóra de Galicia, que
poden ter interese para os nosos fins pero que non nos foron accesíbeis na súa maior parte.
Neste sentido manifestamos a nosa vontade de apertura e o noso interese cara a todas
aquelas contribucións que o lectorado desexe facernos chegar ao Centro Ramón Piñeiro
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para paliar o noso descoñecemento, nalgúns casos, e noutros a escasa difusión de certos
materiais.
No apartado dedicado ás Revistas (IX), no que se fai unha biografía da publicación e non
dos traballos que contén, a non ser as achegas de creación, só biografaremos aquelas que
teñen ISSN, as demais que chegan ás nosas mans, como xa dixemos, serán descritas por
medio dos seus traballos no apartado “Publicacións en Revistas”. Os anuarios que non
teñan ISSN e si ISBN serán descritos como monografías (V.1), sección onde tamén se
acollen as revistas que se ofrecen en edición facsimilar.
Noutra orde de cousas, cómpre salientar que, como xa se ten feito en edicións anteriores,
se dedica un apartado especial (IV) a todo o que se publicou arredor da figura
homenaxeada no Día das Letras Galegas, neste caso, Antonio Fraguas. Entre outras
razóns, esa decisión serviu para que a bibliografía que se produciu no ano 2019 sobre esta
figura non repercutise, desvirtuándoos, nos parámetros relativos ao reconto estatístico da
produción literaria total do ano.
Doutra banda, o lectorado apreciará que a Literatura Infantil e Xuvenil é obxecto, así
mesmo, de atención diferenciada (VII) respecto da que se pode denominar
institucionalizada ou dirixida a público adulto. Incorporamos a este apartado a sección
denominada “Cómic” polas súas características gráficas e narrativas, aínda que somos
conscientes de que existen distintos tipos de cómic, con intencións diferentes e lectorado
non infantil e xuvenil. Polo mesmo motivo, coidamos que os traballos rexistrados sobre
a Literatura de Transmisión Oral, pola especial metodoloxía que o obxecto de estudo
impón, debían considerarse á parte (VIII), tal e como se fai coa Literatura Medieval (XI),
por constituír un corpus con perfil de seu practicamente xa pechado, e dispoñer, así
mesmo, dunha metodoloxía de investigación ben diferenciada respecto do resto da
literatura.
Para unha mellor matización na análise dos aspectos que definen o sistema literario galego
seguimos a consignar a porcentaxe de obras que se beneficiaron dunha subvención
pública para a súa edición (marcadas no texto con ■), así como a das que foron
directamente editadas por institucións oficiais, xa sexan de ámbito local, provincial ou
autonómico (marcadas no texto con ♦), para contribuír a unha mellor interpretación da
realidade cultural galega.
Finalmente, queremos manifestar como sempre o noso agradecemento aos responsábeis
doutros proxectos deste Centro Ramón Piñeiro pola axuda e a información que nos
prestaron, especialmente co apartado relacionado con literatura medieval e a todas
aquelas persoas que ou ben realizaron a descrición dalgunha entrada ou ben colaboraron
neste proxecto nalgún momento do proceso de elaboración nalgún aspecto puntual.
As coordinadoras
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I. NARRATIVA
I.1. NARRADORES GALEGOS
Alcalá, Xavier, Cartas ao Cholo, A Coruña: Medulia Editorial, col. Narrativa, n.º 1, abril
2019, 224 pp. (ISBN: 978-84-948102-8-2).
Xavier Alcalá (Miguelturra, Ciudad Real, 1947) constrúe neste tomo unha crónica da
Galicia de 1994 a 2001 en forma de misivas ao seu amigo e compañeiro de profesión
Cholo (Manuel Antonio Rey Flórez), a quen lle dedica todas as cartas. Trátase dun
compendio dos artigos publicados por Alcalá no xornal Galicia en el Mundo durante eses
anos, a través dos cales conseguiu construír unha ponte entre a cultura galega da
emigración en Latinoamérica, especialmente en Arxentina, e a actualidade en Galicia.
Pasan mencionados por estas páxinas algunhas das figuras máis importantes da cultura
ou a política galega. Foi a partir destas misivas que o xornalista acuñaría o termo crítico
de Impaís para chamar á Galicia da década dos noventa. Unha travesía xornalística a
través dos sucesos máis relevantes que aconteceron no territorio durante esa década.
Referencias varias:
- Montse García, “Xavier Alcalá”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
"Para todos los públicos", “Publicaciones”, 8 maio 2019, p. L9.
Informa sobre a presentación do libro The making off e Cartas ao Cholo, na presentación
estará acompañado por Víctor Freixanes, director da Real Academia Galega e o poeta
Xulio López Valcárcel.
- Lourdes Varela, “Xavier Alcalá. ‘Galicia viviu sen saber quen era até a chegada da
autonomía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 721, “Entrevista”, 11 xullo 2019, p. V.
Recolle unha entrevista a Xavier Alcalá co gallo da publicación do libro Cartas ao cholo.
Pregúntanlle, entre outras cousas, por quen era o Cholo e como o coñeceu; se se deu un
intercambio real de correspondencia entre os dous; porque a figura do Cholo é tan
descoñecida en Galicia; ou se considera que a historia da emigración debería incluírse
nos currículos educativos como parte da Historia de Galicia.
Alcayde Dans, Lois, Os jeans de María, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 400,
outubro 2019, 112 pp. (ISBN: 978-84-9151-401-5).
Os Jeans de María é unha colección de relatos que presentan situacións aparentemente
cotiás, mais repletas de significado histórico e social. O primeiro relato da colección,
“Todo igual”, abre cunha cita de Tamara Andrés; nel, unha nai cóntalle ao seu defunto
marido como lles vai aos seus fillos. “Diafragma” segue o percorrido das lentes de cámara
dun xornalista traballando no estranxeiro que regresa á súa casa durante uns días
marcados pola nostalxia e a migración. En “Parada Solicitada”, o Almiña non pode
durmir, pois a cama está chea de recordos da súa antiga moza, incluído o momento no
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que a relación se torceu. En “Avó”, unha xornalista visita ao seu avó, quen rememora a
súa participación na Guerra Civil no bando franquista. “Hortensia” mostra, a través dos
ollos dun neno, como viviu a xente de Ferrol a chegada do furacán Hortensia, o rescate
do Blue Shift e o peche dunha navieira. “Faino todo o mundo” trasládanos a unha festa de
ano novo na que se celebra a chegada do 1929 bailando música jazz. “Templo” presenta
unha parella, xa anciá, rememorando os seus tempos mozos en Madrid. En “Caraveis”,
introducido por unha cita de Celso Emilio Ferreiro, vívese unha revolta frustrada da CNT
nun cuartel do exército. “Os Jeans de María” sitúanos na cidade de A Coruña en 1976,
nunha manifestación escolar a favor da liberación de presos políticos que se ve fortemente
interrompida polas represalias da policía franquista. En “Puta metáfora”, un xitano busca
a axuda dun xornalista para cubrir unha noticia sobre fábricas abandonadas e vivendas en
fase de demolición. En “Unha nena riseira” Xabier vai visitar a súa tía, quen regresa a
Galicia tras moitos anos vivindo en Barcelona unha vida moi distinta á que tiña. “Sedas”
presenta un peiteador que se negou a emigrar. “Sorpresa” sitúase na primeira clase dun
vagón para centrarse nunha pasaxeira caída en desgraza. “Animais” segue o fío de
pensamento dunha persoa, dende o noxo que lle dan as pombas, ás cuestións
administrativas que entraña a construción dunha vivenda. “Amorodo” presenta unha
parella no hospital tras un accidente ocasionado polo consumo de drogas. En “Números
romanos”, dúas amigas rememoran os seus tempos de estudantes mentres unha delas está
convalecente. “Prométeme unha cousa” remata a colección invitando a reflexionar sobre
a falta de comunicación nas relacións.
Recensións:
- Mario Regueira, “A vertixe do cotián”, Sermos Galiza, n.º 373, 21 novembro 2019, p.
6.
Lembra a traxectoria de Lois Alcayde e explica que o libro consta dunha serie de relatos
curtos caracterizados pola capacidade do autor para controlar un ritmo narrativo que se
resolve con pequenas pinceladas. Salienta que é unha obra iniciática interesante, con
alarde de recursos e na que se mostra un estilo persoal que auguran unha madurez
prometedora.
- Armando Requeixo, “Fronte ao abismo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.116, 1 decembro
2019, p. 35.
Explica que se trata dunha colección de dezasete historias de ambientación urbana, con
Madrid e A Coruña como escenarios principais, entre as que o fío condutor é a presenza
de personaxes que ven alterada a súa cotiandade polo inesperado. Salienta a súa fina
prosa, a coidada brevidade, os toques líricos, a simboloxía e a transparencia na súa
capacidade suxestiva.
- Diego Ameixeiras, “Luces para o futuro”; La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “1.280 almas”, 6 decembro 2019, p. 10.
Apunta que Lois Alcayde é un escritor ao que facer seguimento nos vindeiros anos. Sobre
a obra, destaca que é unha colección de contos non presentados como un conxunto
redondo mais presentados dun xeito coherente ante o lector. Sobre a súa escrita, afirma,
“a pluma de Alcayde escribe con carácter, coidando as palabras. E o mellor: aveciña un
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estilo substancioso”. Fai alusión tamén á influencia na estética do universo do escritor
Manuel Rivas.
Referencias varias:
- Montse García, “Lois Alcayde”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Actos hoy”, “Libros”, 28 novembro 2019, o. L9.
Nota que dá conta da presentación do volume na libraría Couceiro ás 19.30 horas.
Alonso, María, Red lion, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 396, xullo 2019, 140
pp. (ISBN: 978-84-9151-358-2).
Red Lion é un libro da autora María Alonso (Matamá, Vigo, 1978) publicado en Xerais
no que se relata unha historia con aspectos negros e marxinais. A acción da novela parte
cando Lolita Dinamita, a protagonista da novela, se decata de que CaraDeTolo (quen
rexenta o prostíbulo Red Lion) mandou a dous dos seus mozos para facerse co control da
venda de droga no territorio de Lolita para rematar cunha pelexa entre bandos que tamén
conviven nese territorio. A novela ten dúas partes moi diferenciadas: unha primeira na
que se contextualizan os feitos que levan a este conflito, onde tamén vemos algúns saltos
ao pasado. A segunda parte narra o acontecemento da lea entre bandas hora a hora. O
espazo desta novela é ficticio e correspóndese a un espazo marxinal situado no suburbio
dunha cidade, algo típico das novelas negras. Así como tamén son marxinais as súas
personaxes: clans, putas, dealers, etc. A linguaxe que a autora empregou para esta novela
é directa e rotunda, sen ornamentos. O discurso enúnciase en terceira persoa e os temas a
tratar na novela son a trata, o sexo, a violencia dende diferentes perspectivas e a droga.
Recensións:
- Inma López Silva, “A xustiza pola man”, Tempos Novos, n.º 270, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, novembro 2019, p. 93.
Inma López Silva fai unha recensión da obra Red Lion, de María Alonso Alonso, que
narra as vicisitudes coas que se atopan e as guerras aramadas nas que loitan unha serie de
personaxes como A Machetes ou Lolita Dimanita, entre outros, todos eles vítimas da
violencia, da pobreza e dos abusos sufridos no pasado, o que condicionará nesta sociedade
non tan distópica, a libre toma de decisións. O título da obra responde ao nome dun
lupanar onde transcorre gran parte da trama. López Silva define a obra da seguinte
maneira: “Red Lion é, en realidade, a historia dos prolegómenos dunha revolución que se
quere xusta porque é anticapitalista, ecoloxista e, sobre todo, feminista” e sentencia:
“unha interesante alegoría para construír os discursos feministas da literatura galega do
século XXI”.
Referencias varias:
- Ana Baena, “María Alonso. ‘Indagar na violencia contra a muller, a tanxíbel e
intanxible, foi un dos motivos da novela”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”; 5
outubro 2019, p. 16.
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Recolle unha entrevista á autora na que explica o argumento, o potencial público e as
temáticas abordadas.
- Montse García, “María Alonso”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 22 novembro 2019, p. L10.
Faise eco da presentación do libro na libraría Lila de Lilith, na que a autora estará
acompañada por Malores Villanueva, Andrea Barreira e Anna Figueiredo.
Andrade Figueiras, Xosé Manuel, Nas cortinas do tempo, Ferrol: Edicións Embora, col.
Narrativa, xullo 2019, 119 pp. (ISBN: 978-84-17824-10-5).
Nas cortinas do tempo é un libro de Xosé Antonio Andrade Figueiras (Coristanco)
pertencente á colección Costa da Morte de Edicións Embora. Neste texto recóllense
diferentes relatos, crónicas, e artigos de opinión da Comarca de Bergantiños. O libro
ábrese cun limiar de Santiago Pazos. Nos textos, que seguen a estrutura de títulofotografía-(cita)-texto, aparecen diferentes personaxes e institucións da comarca, así
como espazos xeográficos recoñecíbeis dentro dela.
Asorey, Daniel, As mulleres da fin do mundo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Narrativa, marzo 2019, 248 pp. (ISBN: 978-84-9121-498-4).
Daniel Asorey (Santiago de Compostela, 1970) tráenos en As mulleres da fin do mundo
unha distopía de corte político e protagonizada por mulleres que toman parte e son
centrais na resolución dun conflito. Na historia aparecen identidades de xénero,
orientacións sexuais non hexemónicas e temas como a prostitución, o turismo sexual, a
militarización, etc. O autor escribe unha distopía na que o poder queda centralizado na
figura do Líder Supremo (Alberto Sabaf), que ten o respaldo da Igrexa, pero que ten que
acatar as normas que as Corporacións lle indican. A acción ten lugar nunha sociedade dun
futuro non situado moi lonxe no tempo, que está xerarquizada de tal modo que as persoas
que pertencen á mesma clase social habitan un ambiente illado do resto. Esta situación é
insostíbel polo que se dá unha aparición de xente que tenta alzarse contra o totalitarismo
do Estado e cara ás cúpulas que viven ben á costa do resto dos habitantes. Esta situación
estala e nese momento comeza unha revolución que na historia se pode ver dende o punto
de tres mulleres (Rebeca, Faheema e Blau), que se propoñen crear unha nova sociedade
pensada sobre os valores da solidariedade e cooperación.
Recensións:
- Pilar Ponte, "Unha distopía moi real. Ficción e compromiso", Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 711, “Libros”, 2 maio 2019, p. VI. / La Opinión, “Saberes”, “Literatura
gallega”, 11 maio 2019, p. 3.
Comeza facendo un repaso pola traxectoria literaria do autor Daniel Asorey, para, a
continuación, centrarse na súa última publicación, As mulleres da fin do mundo. Esta
novela é unha distopía que contén todas as características propias deste subxénero
narrativo, na que se contan as historias de cinco personaxes moi distintos entre eles, pero
que, dalgunha ou doutra forma acaban confluíndo. Destaca que é unha narración de crítica
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social, que, a través da ficcionalización, non deixa de denunciar certas dinámicas da
sociedade actual. Finalmente, salienta a riqueza léxica e a mestría na utilización dos
elementos lingüísticos.
- Ramón Nicolás, “Perseguir un mundo novo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 16 agosto 2019, p. 10.
Fai alusión ao diálogo que se establece entre dúas obras do mesmo autor, pero de distintos
xéneros, a novela As mulleres da fin do mundo e o poemario Transmatria, para centrarse
en ofrecer unha pequena análise da primeira. Desta novela di que retrata un mundo
precipitado ao abismo e que é capaz de contaxiar a fe na necesidade de crear un mundo
novo da man das mulleres.
Referencias varias:
- R. L., “As mulleres do fin do mundo”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 176, 24 marzo 2019, p. 6.
Presenta a novela, finalista do Premio Xerais, explicando de xeito breve o argumento e
repasando os galardóns literarios obtidos polo autor.
- X. M. Lema, “Carballo llena de literatura el jardín municipal con la Praza dos Libros”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. Melide”, 11 xullo
2019, p. 35.
Informa sobre o acto en Carballo, a Praza dos Libros, no cal participarán María Canosa,
Concha Blanco, Manuel Rivas, Diana Varela, Ledicia Costas, Fernando Fernández Rego
e Daniel Asorey, que presentará As mulleres da fin do mundo.
Blanco Desar, Manuel, Fuxir de Proxeria, Silleda: Edicións Fervenza, xuño 2019, 108
pp. (ISBN: 978-84-17094-69-0).
Manuel Blanco Desar (Santiago de Compostela, 1965) conta no libro Fuxir de Proxeria
unha historia situada nu réxime totalitario ficticio chamado Proxeria no século XXII.
Nesta distopía reina a pobreza e o sometemento dos novos ao Servizo Cívico, un
organismo no que teñen que traballar até saldar as súas débedas bancarias, médicas,
escolares, etc. Neste organismo traballan os protagonistas da historia, Daniel e Carme.
Daniel e Carme son dous amantes (que non están rexistrados como tal nas institucións de
Proxeria) que teñen planeado fuxir deste réxime, pero cando Carme queda embarazada
decide quedar en Proxeria e ter o fillo alí e fuxir máis tarde con el. Daniel segue co plan
de fuxir e, para facelo, está en contacto cun traballador das forzas de seguridade do réxime
(A Garda) que se dedica a axudar a saír a cambio dun beneficio económico. Este axente
faise chamar “Caiote” e ao final da obra dáse a coñecer que é o propio pai de Carme.
Referencias varias:
- Montse García, “Manuel Blanco Desar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 27 xuño 2019,
p. L9.
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Faise eco da presentación do volume de Manuel Blanco Desar.
- Montse García, “Manuel Blanco Desar. ‘Moitos concellos teñen máis parques de
maiores que para rapaces. Non pode ser”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago,
“Santiago”, “En primeira persoa”, 28 xuño 2019, p. L2.
Entrevista ao autor da novela na que describe a situación social actual na que se inspira o
seu novo libro. Describe o libro como “unha historia de amor e un thriller”, e explica
como pensou na idea para o argumento hai dez anos. Expón a orixe do termo que aparece
no título da novela, e que dá nome a esta, Proxería, como un país avellentado, e a súa
relación con Galicia.
- Montse García, “Manuel Blanco Desar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libro”, 16 outubro 2019, p. L9.
Informa da presentación do libro na Praza de Salvado Parga, onde o autor estará
acompañado por Justo Beramendi e Xerardo Estévez.
- Cuca M. Gómez, “¡Qué juego dan las plumas!”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, 21 novembro, pp. 66-67.
Faise eco da presentación do libro o 20 de novembro no Espazo Nemonon, acto
organizado polo Ateneo de Pontevedra no que o autor estará acompañado polo presidente
deste, Xaime Toxo.
Bóveda, Jorge Emilio, Eternos propietarios, Santiago de Compostela: Edicións Do
Peirao, col. Do Peirao, n.º 13, abril 2019, 132 pp. (ISBN: 978-84-17393-81-6).
Jorge Emilio Bóveda (Ourense, 1975) presenta en Eternos Propietarios unha comunidade
de veciños que viven nun edificio de sete plantas con dous pisos por andar situado nun
espazo ficticio chamado Auria, que se atopa na Gallaecia. Os personaxes descritos nesta
obra son de todo tipo, dende adolescentes que ocupan o tempo con pensamentos banais
até anciáns que tiveron unha vida chea de experiencias tormentosas. A través desta
heteroxeneidade de identidades articúlase unha narrativa que entrelaza as diferentes
vivencias e accións cotiás dunha comunidade de veciños na que pasan de todo tipo
acontecementos: denuncias, roubos, infidelidades etc. A maneira que ten o autor de
representar estes sucesos cotiás ten unha visión claramente crítica do sistema de
moralidade no que estamos inseridos. Bóveda ataca a falsa modestia que a xente do
edificio finxe ter cando na realidade moitos dos veciños non se aturan. O autor presenta
tamén os temas do autoritarismo (1ºA), os despidos laborais dando o punto de vista do
xefe (7ºA) e do traballador (1ºA), a precariedade laboral das persoas migradas (7ºB) e
unha multitude de temáticas que se poderían englobar nunha crítica aos modelos de
relación e produción que seguimos en Occidente. O modelo de narración da historia
articúlase a través de varios capítulos, cada un dedicado a cada vivenda do edificio no
que se nos dá unha visión parcial da vida dos habitantes desta vivenda e algúns dos
pensamentos que teñen sobre os seus compañeiros de edificio. A obra comeza cunha
chamada a unha xunta veciñal, mais os inquilinos do edificios non saben o tema que se
abordará nesa xuntanza. No capítulo final resólvese a dúbida a través dun xiro que nos
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leva a pensar que o que estamos a ler non é algo racional, pois os inquilinos (que criamos
vivos) debían de reparar unha fuga de monóxido de carbono, que foi a causa da morte de
todas as personaxes da historia.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Espello de nós”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 21 xuño 2019, p. 10.
Ramón Nicolás explica o argumento da obra e remarca que conseguiu a primeira
convocatoria do premio de narrativa que organiza a editorial Do Peirao. Afirma que se
trata dun libro “que non debería pasar desapercibido”, posto que é quen de reflectir
acertadamente os eixes que gobernan as relacións humanas, alén dos “nirvanas
particulares de cadaquén”.
_____, Deserto García, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 399, outubro 2019, 148
pp. (ISBN: 978-84-9151-400-8).
Deserto García. Unha novela ao oeste é unha novela de Jorge Emilio Bóveda (Ourense,
1975), segmentada en trinta e seis capítulos breves que levan por título cadanseu número
correspondente. Versa sobre o retiro voluntario de Desiderio García, garda civil que vén
de prexubilarse e decide habitar a antiga casa familiar dos seus avós na aldea de Loirás.
Esta obra, que mestura características propias do western e da novela policíaca, representa
unha embrutecida sociedade na que Desiderio percibirá como a súa presenza na aldea non
é moi ben acaída.
Referencias varias:
- R. L., “Deserto García”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 205,
10 novembro 2019, p. 4.
Repasa a traxectoria literaria de Jorge Emilio Bóveda e describe o argumento desta obra
que cualifica como a medio camiño entre o western e a novela policíaca.
Caamaño, Adolfo, Matar o heroe, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 392, xullo
2019, 444 pp. (ISBN: 978-84-9151-352-0).
Adolfo Caamaño (Barro, 1959) tráenos en Matar o heroe unha novela que foi galardoada
polo I Premio Vilar Ponte de novela do ano 2018. A novela sitúase temporalmente na
Primeira Guerra Mundial e nos anos posteriores, aínda que hai pasaxes anteriores á guerra
da vida do protagonista. O protagonista do texto é un home condecorado por un acto
considerado heroico durante a I Guerra Mundial reconvertido en taxidermista na Güiana
Francesa, concretamente en Ville-Nom-Iconnu, chamado Charles Bonne-Mort, que se ve
inmerso nunha trama de corrupción na que participan tanto as forzas do estado francés
coma o alcalde e o médico da vila. A ironía está presente ate nos nome do protagonista e
demais personaxes da novela: René Saint-Rien, doutor Mal-Mêles, Jean Rue-Sanssortie,
Algo, etc.). A acción transcorre a maior parte por cartas que se escribe co seu amigo René
Saint-Rien, compañeiro de trincheiras na guerra, na que se tocan os temas da vida, a morte
e o tema bélico, e tamén lle conta como é vida nesa nova vila. O autor transmite unhas
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reflexións antibelicistas e fai fincapé na imaxe que temos da I Guerra Mundial totalmente
alterada pola visión que retransmitiu Hollywood. O outro grande tema é a guerra como
farsa, a guerra como patriotismo, cando en realidade a guerra só e morte, e que para o
protagonista tivera repercusións tanto físicas coma mentais e morais. Este tema é
precisamente o que articula as cartas do protagonista e o seu amigo, sobre todo na
primeira parte da novela.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Carnicerías patrióticas. Contra a brutalidade das guerras”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 733, “Libros”, 21 novembro 2019, p. VI.
Sobre a obra de Adolfo Caamaño, ademais de presentar un resumo do argumento, indica
que non lle é doado encadrala en ningún subxénero canónico da narrativa e que o autor
se centra en constantes reflexións sobre a identidade do protagonista que non lle engaden
nada á historia e retardan o ritmo de lectura. Por outra banda, destaca como puntos
salientábel a crítica ao militarismo e ao colonialismo, o sarcasmo do protagonista, a crítica
dos heroísmos patrióticos e a humanidade presentes na novela.
Referencias varias:
- Adolfo Caamaño, “Matar o heroísmo, non o heroe”; Sermos Galiza, n.º 365,
“fóradeserie”, “literatura”, 26 setembro 2019, p. 7.
Presenta a obra de Adolfo Caamaño, da cal explica brevemente o argumento e explica
que é unha novela de personaxes escrita en primeira persoa mediante as cartas que o
protagonista envía a un camarada. Salienta a sorpresa dun final aberto.
Canosa, María, O lado do que dormes, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Milmanda,
outubro 2019, 200 pp. (ISBN: 978-84-9121-559-2).
O lado do que dormes é unha novela de María Canosa (Cee, 1978) na que se retrata a
incorporación da muller no mundo laboral fóra da casa na nosa sociedade machista. A
novela conta a vida da protagonista, Laura, de trinta e sete anos, que ten un marido
(Andrés) e fillos, e que ten un traballo cualificado dentro da construción. O discurso da
novela denuncia o comportamento da sociedade coas mulleres traballadoras. Na primeira
parte atopamos como tema central a denuncia da imposíbel conciliación entre vida laboral
e vida familiar, aínda cando a protagonista ten un marido que lle axuda. Na segunda parte
da novela, aínda que sen deixar de lado a denuncia sobre a conciliación, ponse o foco no
machismo que sofre a protagonista (e as mulleres en xeral) na súa profesión, dándonos
unha panorámica de como tratan a Laura de maneira diferente no seu traballo só por ser
unha muller. O discurso enunciado pola protagonista do libro desenvólvese
maioritariamente nunha primeira persoa, que emprega sobre todo pasaxes irónicas e de
humor para tenta contrarrestar os episodios de subordinación nos que se atopa. O xeito de
narrar esta historia é dunha maneira clara xa que a autora está facendo unha novela que
podemos clasificar de ton realista que retrata a vida da muller traballadora.
Recensións:
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- Vicente Araguas, “Boísimas intencións”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.114, 17 novembro
2019, p. 32.
Afirma que María Canosa constrúe unha obra chea de bos sentimentos, mais que non
produce máis interese “que o que provoca un cadro de costumes”. Asevera que o libro
está adobado “con certo síndrome maniqueísmo da literatura galega”.
- Ramón Nicolás, “Habitar a fortaleza”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 13 decembro 2019, p. 10.
Salienta que xa dende as primeiras páxinas se poden apreciar as preocupacións de Laura,
protagonista da novela, por un lado, a asunción do paso do tempo e, polo outro, a
intención de debullar a cotiandade dunha vida marcada polas esgotadoras
responsabilidades domésticas, laborais e familiares. Afirma que é unha “novela precisa
para reflexionar sobre a necesidade de modificar, e subverter á vez, desatinados códigos
sociais e de conduta tan presentes no noso tempo”.
Referencias varias:
- Ana Abelenda, “María Canosa. ‘Hai cousas que só existen en galego, como a ardora e
as filloas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “Entrevista”, 6 decembro 2019, p. 6.
Recolle unha entrevista a María Canosa, logo de presentar O lado do que dormes e A
peregrina gastrónoma, na que responde a preguntas relacionadas coas obras, sobre
feminismo, sobre literatura galega e sobre os autores cos que medrou: Xabier Docampo,
Xoán Babarro, Concha Blanco, Helena Villar e Agustín Fernández Paz.
Casalderrey, Fina, Caderno de bitácora, Vigo: Editorial Elvira, col. Historias para
coñecermos Vigo, marzo 2019, 64 pp. (ISBN: 978-84-948786-2-6).
Fina Casadelrrey (Xeve, Pontevedra, 1951) aporta nesta colección a súa propia narrativa.
A partir da protagonista Olimpia, a súa relación co seu avó e a trama dunhas voces
estrañas na Illa de Toralla, a autora compón un percorrido a través de “anécdotas” pola
historia dos barrios de Oia e de Canido.
Referencias varias:
- M. N., “Pantemia literaria autóctona”, Atlántico Diario/ La Región, “Galicia Sur-Punto
de Encuentro”, “Vigo”, “Novelas y escritores”, 29 setembro 2019, p. 31.
Nun artigo sobre o movemento literario en Vigo, amenta aos autores Domingo Villar,
Pedro Feijoo, María Xosé Porteiro, María Reimóndez e os seus últimos títulos publicados,
así como a Fina Casalderrey.
Caseiro, Delfín e Antón Jardón, A luz da chuvia, A Coruña: Editorial Toxosoutos, 2019,
240 pp. (ISBN: 978-84-120613-5-2 ).
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Delfín Caseiro e Antón Jardón son os autores desta obra formada por dez capítulos
independentes. “A Dosinda e o Vimbio” narra a evolución do matrimonio de Dosinda e
Camilo, o Vimbio, que aproveitan a melloría da situación económica para mercar un Seat
600 que lles traerá alegría e tamén desgustos. En “Días da fame, noites da debilidade”,
cóntase a historia do Gaitas, un nugallán que nunca se molestou en descubrir o porqué do
seu alcume e que desapareceu sen deixar rastro tras atoparse cun lobo nun carreiro da vila
de Cachourizo. “Ver cos dedos”, estruturada en tres partes, recolle os amoríos e vivencias
en tempos do franquismo de tres homes cegos, un de Buxán, un de Sameirás e un de
Azureiros. “A taberna da Zamorana” relata os sucesos máis destacados de Outeiro das
Mocas acaecidos na taberna da Zamorana, lugar de encontro dos habitantes da vila. “O
home que quería ser árbore” presenta a historia de Cornelio, un home con alma de árbore
que se dá á bebida e á vida nocturna e coñece a poetas e autores destacados dos diversos
lugares que visita. “A biografía de Pepito Lagañas e a anormal normalidade” narra as
desventuras dun habitante de Vilanova dos Gaios, cidade invadida pola abulia, chamado
José Gómez Láganas, que foi enganado pola súa muller, e as súas peripecias á hora de
sacar o carné de conducir. En “Pastores de almas”, cóntase a historia de dous párracos de
Lamagrande, o Cachamuñiñas, con moi mala fama entre as xentes do lugar, e don Eladio,
a quen se lle apareceu a Virxe María anunciando a chegada dun novo Papa; e un de Vilela,
don Leonardo, que perdeu o respecto dos seus fregases por non querer enterrar un home
que se suicidara. “As artimañas do tío Valerio” dá conta da vida de Valerio, veciño de
Boilouro, casado con tía Concha, que morreu afogado no río despois de atoparse co demo.
“Despertar” reflicte a rutina dos rapaces de Chaodarea mediante sucesos das súas vidas
cotiás e as súas interaccións na escola, centrándose en como un deles, Arturo, vai
acadando a madurez. “Viaxe arredor do inferno” narra o que lle aconteceu a Gumersindo
Gómez, o Roxo, quen remata intoxicado no hospital tras a súa xornada como revisor de
coche de liña.
Referencias varias:
- Lara Blanco, “Delfín Caseiro e Antón Jardón ‘Estamos asistindo ao fin do mundo rural
tal e como o coñecemos”, La Región, “Ciudadanos”, 14 decembro 2019, p. 19.
Entrevista aos autores da obra, da cal se explica que son dez relatos ambientados na
posguerra e na ditadura, que nacen como unha homenaxe á memoria da cultura popular
galega no rural. Os autores explican que se basearon nos relatos que escoitaban nas súas
casas e que relacionan o rural como símbolo de identidade. Responden tamén a preguntas
relacionadas coa interconexión dos personaxes e sobre o propio título do libro.
Castro Moure, Amador, Shanghai a Barcelona, Premio Xerais de Novela 2019, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, outubro 2019, 200 pp. (ISBN: 978-84-9121592-9).
A edición comeza cunha nota aclaratoria do autor na que conta o seu desexo inicial, mais
pouco factíbel, de combinar o galego e o catalán na novela, e pide ao lector que imaxine
os diálogos dos capítulos situados en Cataluña escritos en catalán. Shanghai a Barcelona
móvese entre dous espazos e o tren que conecta ambos, entre o presente e o pasado de
Orlando, o protagonista. Os capítulos da novela rematan con haikus, todos eles
numerados, axudando a marcar a orde dos acontecementos dende a primeira vez que
Orlando escribe un como parte da súa terapia nun centro psiquiátrico. A novela comeza
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no tanatorio de Horta de Barcelona no ano 2016, con Orlando asistindo ao funeral do
Ramón. Este evento confronta o protagonista cun incidente do seu pasado que o
distanciou das súas amizades, incluíndo entre elas o defunto. Todo se torceu cando
decidiron xogar a vida nunha partida de póker e a broma fíxose real, cando Orlando
acabou noutro tanatorio sen chegar a aclarar as cousas con Ramón e posteriormente
condenado nun centro psiquiátrico. Ao saír, decidiu volver a Galicia, fuxir nun tren de
Barcelona a Monforte. Durante esa pasaxe, a través da voz da súa Sombra, que actúa a
modo de conciencia sen permitirlle esquecer o pasado, Orlando lembra a súa vida de
cativo, vivindo na aldea co seu avó, o traslado a Barcelona forzado polos seus pais, os
seus tempos mozos, as drogas, o nihilismo e as consecuencias dos seus actos. No presente,
Orlando vive en Trasmundi, na súa Galicia rural, mergullado na súa rutina, entre disputas
de veciños sobre propiedades e conversas coa súa Sombra e a súa Voz, até que se lle
presenta a oportunidade de redimirse antes de cumprir o seu destino.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Innovadora estrutura. Inflamando as imaxes da intensa
morte”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 737, “Libros”, 19 decembro 2019, p. VI.
Recensión da obra de Amador Castro Moure na que explica o seu argumento e indica que
é un Premio Xerais innovador en canto á súa estrutura. Asevera que non é nin dos peores
nin dos mellores premiados nas trinta e seis edicións do galardón.
Referencias varias:
- M. M., “Os Xerais póñense de longo”, La Opinión, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33.
Informa da gala de entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle
declaracións dos premiados: Emma Pedreira, Rosa Aneiros e Amador Castro.
- Mar M., “Os Xerais póñense de longo no Museo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro
2019, p. 40.
Faise eco do acto dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle as
declaracións dos galardoados: Rosa Aneiros, Premio Merlín; Amador Castro, Premio
Xerais; e Emma Pedreira, Premio Jules Verne.
- Ramón Nicolás, “Viaxe literaria en tren”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “A outra mirada”,
“Ex umbra in solem”, 25 outubro 2019, p. 10.
Recolle unha recensión da última novela de Amador Castro Moure e coa que gañou o
Premio Xerais de Novela. Trátase de Shanghai a Barcelona, unha narración sobre a
emigración galega na cidade condal e o regreso á terra despois de tantos anos fóra.
Cendán, Antonio, Hai que roelo, Santiago de Compostela: Edicións do Peirao, col. Do
Peirao, n.º 9, febreiro 2019, 202 pp. (ISBN: 978-84-17393-69-4).
Antonio Cendán (Sancobade, Vilalba) crea nesta obra un percorrido histórico da Galicia
da segunda metade dos anos 60, coa premisa do fútbol como metáfora de vida. O club
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Pontevedra FC, que daquela gozaba de renome, fama e vitoria, funciona simplemente
coma guía para contar algúns dos sucesos máis sorprendentes e importantes de Galicia.
Dalgunha maneira, os personaxes principais desta novela son un xornalista deportivo que
segue os eventos de club da cidade de Pontevedra, un avogado partidario do galeguismo
e un redactor. O realmente importante é como estes personaxes e a voz narradora plasman
os momentos máis escuros da Galicia e da España desa época. Unha novela áxil, sen
división por capítulos, que leva dun suceso a outro coma se dunha crónica xornalística se
tratase.
Recensións:
- Armando Requeixo, “O campo de xogo da vida”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1094, 30
xuño 2019, p. 30.
Dá conta e analiza esta novela que describe como “docurrelato que resulta da hibridación
de dous paradigmas literarios [...]: o ensaio histórico e a prosa de intención creativa”. Dá
conta de como a través do equipo de fútbol Pontevedra FC se describe a realidade social
de Galicia nos anos sesenta, e céntrase en describir aos tres personaxes principais, así
como os eventos máis importantes polos que pasa esta novela.
Conde, Alfredo, Homes de ferro, Santiago de Compostela: Ézaro Ediciones, novembro
2019, 160 pp. (ISBN: 978-84-946731-6-0).
Alfredo Conde (Allariz, Ourense, 1945) conta nesta novela a travesía que catro homes
irlandeses emprenderon dende Dublín para chegar ás costas galegas, e finalmente ir até
Santiago de Compostela no ano 2014. O autor aclara que o que el realiza é unha
ficcionalización dos feitos, pero con grande enxeño, relata nestas páxinas, as aventuras,
os perigos e, sobre todo, as cavilacións que estes personaxes, así como a maioría da
humanidade, poden ter na súa cabeza. A historia comeza ao final do traxecto, en 2017,
tres anos antes de saír da costa de Dublín, cando tres dos catro mariñeiros iniciais intentan
entrar en Portugal coa súa currach, un tipo de barca irlandesa que eles mesmos fixeran.
A partir de aí, e a modo de vivencia pasada, o narrador desta historia, Danny Sheehy,
ficcionalizado nesta obra, conta etapa por etapa como chegaron cruzar a auga que separa
as dúas terras celtas de Irlanda e Galicia.
Referencias varias:
- Santiago Jaureguizar, “Pensa en que estás cantando ‘Mi carro”, Diario de Pontevedra /
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 210, 15 decembro 2019, p. 8.
Indica que Alfredo Conde vén de publicar unha novela protagonizada por catro irlandeses
que fixeron o Camiño de Santiago.
- Ana Baena, “Alfredo Conde. ‘Asusteime cando me propuxeron a novela, pero son
sentimental e gústanme os retos”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 16 decembro
2019, p. 9.
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Entrevista a Alfredo Conde sobre o libro e sobre como levou a encarga de recrear a
peregrinación a Santiago a bordo do “Naomhóig” custodiado no Museo do Mar de Vigo.
- O. U. V., “Os homes de ferro que uniron lazos entre o pobo galego e o irlandés”, Diario
de Arousa/Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,“Sociedad”, 24 decembro 2019, p. 37.
Artigo sobre a novela de Alfredo Conde, no que explica que reconstrúe unha historia real
de catro amigos que fixeron unha peregrinación de Dublín até Coruña, continuando logo
até Santiago de Compostela.
- Beatriz Castro, “Recreación literaria de un peculiar peregrinaje marítimo a
Compostela”, El Corrego Gallego, “Opinión”, “La Quinta”, “Cuadro de honor”, 27
decembro 2019, p. 5.
Informa da publicación da novela, explicando que narra a peregrinación marítima que
realizan catro amigos irlandeses nun buque construído por eles e reconstruído agora pola
Asociación Galega do Patrimonio Industrial Buxa. Indica tamén que o libro se publicará
en castelán a principios de 2020.
- Luis Montero, “Alfredo Conde novela a aventura no ‘Naomh Gobnait’ en ‘Homes de
ferro”, El Corrego Gallego, “Tendencias”, 27 decembro 2019, p. 37.
Dá conta da presentación da novela de Alfredo Conde e explica brevemente o argumento
da obra. Recolle as explicacións do propio autor, que indica que se trata dunha “novela
construída a partir dunha realidade na que a maioría dos feitos son certos pero non o que
pensa cada unha das personaxes que xa é expresión da miña liberdade como novelista”
- Sandra Cuiña, “Alfredo Conde ‘Para min escribir é unha maneira máis de vivir”, El
Corrego Gallego, “Santiago”, 28 decembro 2019, p. 25.
Entrevista a Alfredo Conde na que responde a preguntas sobre como lle xurdiu a idea de
escribir Homes de ferro, sobre o procedemento de documentación e a escritura da obra.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Homes de ferro de Alfredo
Conde.
_____, Un vento que pasa, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 393, xullo 2019,
228 pp. (ISBN: 978-84-9151-353-7).
Novela de Alfredo Conde (Allariz, 1945) que presenta, a través dun narrador
autodiexético, un avogado próximo á xubilación contemplando o que lle resta de vida.
Ambientada entre Bertamiráns e Santiago de Compostela, a obra componse de nove
capítulos, divididos á súa vez en varias epígrafes de extensión e número variábeis. O libro
reproduce todas as historias que se lle veñen á mente ao protagonista. A historia principal
transcorre durante os anos 2015 e 2016 e incorpora abondosas alusións á crise económica
de 2008, que se compara, por veces, cos anos da posguerra. A guerra civil constitúe outro
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tema latente da obra, sobre todo, nas historias nas que intervén un inspector de Facenda.
Un dos feitos salientábeis da trama é o infarto que sofre o protagonista na rúa, pois será
o detonante da creación da “Santa Irmandade do Stent e o Marcapasos”, un faladoiro que
se inicia na sala de espera de rehabilitación, conforme vai collendo confianza cos seus
compañeiros de enfermidade. Despois, outro accidente, desta vez cunha escaleira,
provoca o seu ingreso e posterior prostración na cama. Entón contrata os coidados das
Irmás dos Anciáns Desamparados e a visita dos seus amigos de conversa, principalmente
dun cura exclaustrado e dun capitán de barco, amenizan a súa doenza. Ao paso dos días,
por unha banda, o crego e unha das monxas traban unha amizade que desemboca nun
amor secreto. Por outra banda, o protagonista enfróntase a un fracaso amoroso que deixa
un certo repouso de amargura nel. Por último, son de destacar as referencias culturais e
literarias que aparecen na obra (Rosalía de Castro, Jorge Manrique, a Biblia etc.).
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Vellos sabios e atravesados”; La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “1.280 almas”, 23 agosto 2019, p. 10.
Ofrece unha análise da última novela de Alfredo Conde, Un vento que pasa, da que
achega un resumo do argumento principal e da que destaca o marcado carácter
autobiográfico. A historia narrada é a dun avogado xubilado que tras sufrir un infarto se
ve obrigado a iniciar unha rehabilitación nun centro hospitalario con outros doentes cos
que comparte tempo, espazo, pero tamén vivencias, lembranzas e vestixios de vida.
- Xosé Antonio López Silva, “Lúcida reflexión sobre a vellez”, Grial, n.º 224, “O espello
das letras”, outubro 2019, pp. 102-103.
Xosé Antonio López Silva ofrece unha coidada análise da novela Un vento que pasa de
Alfredo Conde. Comeza sinalando que a obra supón un retorno cara ás temáticas cotiás e
intimistas, un dos eixos da súa narrativa que ficaba oculto nos seus últimos traballos,
posto que constitúe unha reflexión lúcida e sagaz sobre a vellez a través da figura dun
vello avogado que se resiste á xubilación. Tamén sinala López Silva que a aparente
sinxeleza da novela mantén no seu interior unha artificiosa construción textual e
semántica que pivota sobre dous grandes puntos: a) o estilo baseado na reviravolta
lingüística e na repetición e b) as elipses conscientes ás que somete a trama argumental.
Finalmente, péchase esta análise resaltando as posibilidades interpretativas da novela que
se agochan tras a narración principal, como os paralelismos que se poden trazar entre os
diferentes narradores, etc.
- Pilar Ponte, “Con bo oficio. Brisas que fan un vento”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 735, “Libros”, 5 decembro 2019, p. VI.
Achega un breve resumo do argumento principal da última novela de Alfredo Conde, Un
vento que pasa, e sinala que non se trata da historia dun protagonista senón a confluencia
de diversas vivencias dun grupo de personaxes unidos pola vellez e a rehabilitación das
doenzas derivadas da súa idade. Destaca tamén a escasa presenza de personaxes femininas
e a misoxinia que caracteriza as personaxes, que non á novela, e reflexiona sobre certos
matices de carácter autobiográficos que contén.
Referencias varias:
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- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Un vento que pasa de
Alfredo Conde.
Cordal, Xabier, Relatos para televisión, Vigo: Xerais, col. Narrativa, xaneiro 2019, 168
pp. (ISBN: 978-84-9121-472-4).
Primeira obra narrativa de Xabier Cordal (A Coruña, 1965), composta por doce relatos
sen relación aparente entre eles. A pesar diso, gardan moitas similitudes tanto temáticas
como formais entre eles. A mestura entre o mundo dos soños, o alén ou o espazo exterior
con outras realidades, como a informática ou a tecnoloxía envolven as narracións, que
se caracterizan por uns finais abertos á comprensión e imaxinación do lector. Os detalles
en cada relato son abundantes. Todos comparten a busca dun espazo indeterminado e,
moitas veces, a atemporalidade, para producir unha sensación de desacougo e
intranquilidade. Por exemplo, o relato “O repartidor” conta a chegada dun repartidor cun
feixe de folios, coa historia da vida de quen o recolle; ou “Teletenda” narra a historia dun
home que pretende suicidarse cun ácido altamente corrosivo, mais non deixa claro se se
produce en Finlandia ou en Galicia. En definitiva, este libro busca facer fincapé en
ámbitos da vida cotiá e provocar a súa reflexión dun xeito sutil e novidoso.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “A extrañeza feita relato. Aptos para público arrichado”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 707, “Libros”, 4 abril 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”,
n.º 651, 13 abril 2019, p. 6.
Afirma Montse Pena que, con Relatos para televisión, Xabier Cordal proba que os fíos
da súa poética traspasan fronteiras e loa o seu xogo continuo co factor inesperado. Incide
na capacidade de emprego dos diferentes rexistros da linguaxe dun xeito moi preciso e
destaca unha certa heteroxeneidade espacial e temporal nos relatos. Asevera que os relatos
son unha sorte de Black mirror narrativo só apto para un público que non tema construír
a ficción.
- Ramón Nicolás, “Ti completas o final”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “Ex
umbra in solem”, 22 marzo 2019, p. 10.
Recensión da obra composta por doce relatos de carácter heteroxéneo en canto a espazos,
perfís de personaxes e tempos. Afirma que o autor se aproxima aos vieiros do simbolismo
e a crítica política. Salienta que Cordal deixa aberta unha libre interpretación final que
complete o sentido das historias. Dos doce relatos, destaca “O neno de Jezabel”, “Ruído
de fondo” e “Dorosín, Dorosín”.
Corral Iglesias, José Alberte, Bock de cerveja, A Coruña: Baía Edicións, col. Narrativa,
n.º 39, xuño 2019, 104 pp. (ISBN: 9788499953212).
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Obra narrativa de José Alberte Corral Iglesias (Monte Alto, A Coruña, 1946), composta
por un total de trinta e catro relatos narrados a meirande parte das veces en primeira
persoa. Cada un encabézase cunha cita literaria, entre moitas, algunhas son de Ferrín,
Pablo Neruda, Celso Emilio Ferreiro, Miguel Hernández, John Lenon ou Mário Quintana.
Comeza cun prólogo de Henrique Sánchez Rodríguez, membro da agrupación cultural “O
Facho”. Nel, matiza que os relatos son “vivo reflexo de umha infáncia-mocidade numhas
circunstancias político-sócias pessoais determinadas”. En efecto, moitos deles aparecen
narrados a partir dunha lembranza saudosa, como, por exemplo, as falcatruadas duns
mozos nun internado nacional-catolicista. Tamén está moi presente o tema da emigración
xunto coa forte represión froito do golpe de estado de 1936 e do franquismo.
Recensións:
- Pilar Ponte, “Secuencia en anacos vitais. Unha vida perante a represión”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 727, “Libros”, 10 outubro 2019, p. VI.
Recolle un resumo do argumento principal da novela Bock de cerveja de José Alberte
Corral Iglesias, apuntando que a historia narra as peripecias vitais dun mozo nacido no
barrio coruñés de Montealto, onde pasa a súa infancia e de onde marcha á emigración con
destino a Euskadi na adolescencia, para despois fuxir da ditadura franquista no exilio
latinoamericano. O pano de fondo destas aventuras son os recordos, as vivencias ou as
amizades forxadas ao longo do camiño da vida que o protagonista nos conta sentado na
mesa dun mar acompañado por un bock de cervexa.
Costas, Ledicia, Infamia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, maio 2019,
272 pp. (ISBN: 978-84-9121-537-0).
Obra de Ledicia Costas (Vigo, 1979) que constitúe un thriller psicolóxico. O libro conta
a historia de Emma Cruz, avogada e profesora de dereito penal que se traslada á vila de
Merlo para impartir clases universitarias coincidindo co vinte e cinco aniversario da
desaparición das irmás Giraud. O libro consta de trinta e tres capítulos nos que se vai
descubrindo pouco a pouco o misterio que envolve o barrio de Merlo, recreación ficticia
da parroquia viguesa de San Mamede de Zamáns (ou doutras adxacentes como Bembrive
ou Valadares). O libro presenta as problemáticas latentes dalgunhas parroquias galegas:
pederastia por parte dalgún ministro da Igrexa, desaparicións de mozas relacionadas con
violacións, accidentes de tráfico tráxicos etc. Todas estes sucesos aparecen vinculados
entre si na novela. A través da caracterización psicolóxica da protagonista e doutros
personaxes vaise desensarillando o misterio da desaparición das irmás Giraud. Entre elas
destaca a de Lucas, un dos cómplices do asasinato da irmá maior, que transloce
sensibilidade humana e literaria. Ademais é de salientar o vínculo que se establece entre
el e a nai das cativas (antiga profesora súa de literatura) a través dos poemas de Félix
Francisco Casanova. Esta última demostra a fortaleza interior que implica seguir loitando
polo esclarecemento do paradoiro das súas fillas. Mesturada con suspense e con
elementos sobrenaturais ou premonicións, a novela inclúe unha crítica ao poder exercido
por algúns estamentos sociais, por exemplo, dando conta do silencio e ocultación da
pederastia na Igrexa ou da corrupción dos cargos públicos, da discriminación pola
orientación sexual ou das xerarquías que duramente moito tempo só foron ocupadas por
homes.
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Recensións:
- Mario Regueira, “A rede da hipocrisía”, Sermos Galiza, n.º 347, “fóradeserie”, “ao pé
da letra”, 23 maio 2019, p. 6.
Mario Regueira comeza lembrando a destacada traxectoria da autora na literatura infantil
e xuvenil antes de presentar esta novela. Sintetiza de xeito breve o argumento da novela,
a historia dunha penalista que se muda a unha vila marcada pola desaparición dunhas
nenas hai vinte e cinco anos, que serve como pretexto para relatar a historia da devandita
vila, Merlo. Explica que esta novela racha co padrón de busca do criminal, posto que xa
dende os inicios se pode intuír quen é. A intriga que envolve o libro recae no “universo
de miseria moral” que marca este colectivo: corrupción, silencio social, submisión ao
poder... Regueira loa esta perspectiva que a autora aborda con profundidade. A novela é
definida como “entretida, pero tamén estimulante e cunha ollada innovadora”, se ben non
a considera a mellor das obras da autora.
- Ramón Nicolás, “Brillante e esgazadora novela”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “Ex lumbra in solem”, 24 maio 2019, p. 10.
Acolle unha recensión da novela na que louva a intriga da novela así como a trama, que
cualifica de “escrupulosas no seu deseño e efectividade”. Destaca tamén que Infamia vai
máis aló dos límites do xénero.
- Ramón Rozas, “Infamia”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”, “A
vida nun fío”, 29 maio 2019, p. 61.
Explica o argumento da obra, facendo fincapé nas temáticas tratadas e salienta que é unha
novela na que autora non agocha nada e amosa todas as cartas sobre a mesa, convertendo
o libro nunha reflexión sobre a conduta humana e as perversións que esta acolle.
- Vicente Araguas, “Sábase todo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1093, 23 xuño 2019, p. 30.
Dá conta da nova novela da escritora, e describe a súa trama con gran detalle, pasando
por todos os personaxes principais a modo de recomendación.
- Montse Pena Presas, “Ficar en Merlo. Escrita claustrofóbica”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 719 “Libros”, 27 xuño 2019, p. VI.
Comeza reflexionando sobre a estigmatización de Ledicia Costas como escritora só para
público infantoxuvenil por parte da crítica literaria, tratando de desmentir que isto sexa
así e exemplificándoo a través da publicación de Infamia. Desta novela di que reúne todas
as características propias da narrativa de Costas e que está atravesada dun certo carácter
de arrepío que se manifesta nunha historia de adolescentes desaparecidas. Os feitos
acontecen no lugar de Merlo e será unha intrépida profesora de dereito penal a encargada
de resolver o caso, ao mesmo tempo que nos vai presentando a cara humana dos asasinos.
-Montse Pena Presas, “Afogar en Merlo (Sobre as redes que tecen Infamia)”, Grial, n.º
223, “O espello das letras”, xullo 2019, pp. 76-77.
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Montse Pena Presas dá conta do éxito que está a ter a novela Infamia de Ledicia Costas,
valorada como se a autora supuxese unha novidade no eido da literatura galega por ser
esta a súa segunda obra para adultos tras Un animal chamado Néboa, obviando a carreira
da escritora que comezou ca publicación de Unha estrela no vento e que conta cun Premio
Nacional de Literatura con Escarlatina, a cociñeira defunta, ambas obras de literatura
infantil e xuvenil. Infamia versa sobre un asasinato que tivo lugar na cidade de Merlo
tempo atrás, que será investigado por unha recentemente chegada que tarda escasos
capítulos en saber quen as matou. Non obstante, a novela céntrase en como afectou o
suceso a todos os implicados no caso, tanto culpábeis coma inocentes, profundando así
no que Presas chama “a psicoloxía das persoas”.
- Ana Baena, “Finaliza la Feira do Libro con un 10% más de ventas”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 7 xullo 2019, p. 10.
Artigo sobre a Feira do Libro na cidade olívica no que se sinala que os títulos máis
vendidos, coincidentes cos do resto do ano, son O último barco, de Domingo Villar e
Infamia, de Ledicia Costas.
- Eva Moreda, “Un intento de renovar o xénero que non o consegue todo”, Tempos Novos,
n.º 269, “Cultura”, “Protexta”, “Narrativa”, outubro 2019, p. 81.
Eva Moreda fai unha recensión da obra Infamia, de Ledicia Costas, un novo thriller
psicolóxico, que, segundo Moreda, non se distingue moito doutros vistos, onde aparecen
ambientes e personaxes-tipo e caracterizacións tradicionais propias do xénero. Non
obstante, recoñece, como punto a favor, o dominio do ritmo (rápido, capítulos curtos, o
paso da voz narradora focalizada á omnisciente).
- Cuca M. Gómez, “La comarca se llena de premios”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 26 outubro 2019, pp. 58-59.
Comenta, baixo a epígrafe de “Cumpleaños”, que a asociación Amarinda de Mourente
celebrou unha sesión do seu club de lectura na que participou Ledicia Costas para falar
da súa novela Infamia.
- Tereixa Constenla, “Ledicia Costas, la varita del éxito”, El País, “Cultura”, 16 decembro
2019, p. 38.
Artigo sobre Ledicia Costas, no que salienta o seu salto da literatura infantil ao thriller.
Explica de xeito breve o argumento da obra e indica que a autora crea un “arquetípico
mundo galaico de nieblas y sombras”.
Referencias varias:
- Ana Abelenda, “Ledicia Costas. 'Obsesioneime, deixei a pel na escrita”, La Voz de
Galicia, “Fugas” “Libros”, “Entrevista”, 3 maio 2019, p. 7.
Entrevístase á autora de Infamia, que comenta a inspiración dun caso real tras a trama da
novela, e como o pobo de Merlo está baseado en Beade.
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- M. V., “Os mundos diminutos”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 958, “A
entrevista”, 11 maio 2019, p. 4.
Inicia a reportaxe mencionando o seu piso no barrio vigués de Navia, unha casa na que
sempre hai música, libros e ilustracións. Confesándose viaxeira, curiosa e afeccionada ao
anime e ás series de televisión, Ledicia Costas afirma que o que lle fascina
verdadeiramente, como persoa curiosa que é, son “os pequenos mundos que nos rodean”,
os miniuniversos. Logo de rememorar vivencias da súa infancia, afirma que Vigo e
Pontevedra son dous lugares importantes na súa vida; nesta última cidade, anúnciase que
en breves estará presentando a súa última novela.
- María Varela, “Ledicia Costas. 'Como autora implícome tanto que me desgarro”, Diario
de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 958, “Reportaje”, “A entrevista”, 11 maio 2019, pp. 2-3.
Comeza a entrevista explicando que para ela esta obra supón un cambio de rexistro. “É
unha novela moi emocional, moi dura e de temática controvertida que escribín con algo
de rabia”. Trátase dunha obra de ficción, mais que bebe dalgúns casos reais coma o
acontecido con Marta del Castillo e James Rhodes, segundo afirma a autora. No que
concirne ao proceso creativo, afirma que se basea principalmente na revisión. Afirma que
con dez ou once anos xa comezara a escribir e presenta como referentes a María Gripe,
Ángela Sommer-Bodenburg, Roald Dahl, Michael Ende, Gloria Fuertes e tamén ós
contidos que vía na televisión: La bola de Cristal, Pipi Calzaslargas, Barrio Sésamo...
Menciónase tamén na entrevista que é Premio Nacional de Literatura e a tradución dos
seus libros a diferentes linguas. Reivindica a visibilidade das personaxes femininas e,
finalmente, manifesta que lle gustaría verse a continuar vivindo da literatura nun futuro.
- Belén López, “Ledicia Costas e Pedro Feijóo celebrarán o 17 de maio en Pontevedra”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 11 maio 2019, p. 50.
Informa da celebración do 17 maio en Pontevedra, na que os libreiros sairán á rúa. Varios
autores acudirán a presentar as súas obras e a manter encontros co público. Entre eles
están Ledicia Costas, autora de Infamia; Arantza Portabales, autora de Beleza vermella;
Pedro Feijoo, que vén de lanzar a decimoprimeira reedición de Os fillos do mar e segue
a triunfar cos seus últimos títulos Camiñar o Vigo vello e Sen piedade. Tamén estará
presente Iria Collazo, que vén de publicar A casa do paralelo 54.
- Mar Mato, “Unha negra sombra no día da festa”, La Opinión/ Faro de Vigo, “Sociedad”,
“Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, p. 32.
Mar Mato, nunha nova sobre a situación do galego, menciona a obra de Ledicia Costas
indicando que se publicará en castelán con Ediciones Destino.
- Clara Aldán, “¡Leticia, ven que te adoptamos!, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, “A praza da verdura”, 23 maio 2019, p. 24.
Faise eco da entrevista a Ledicia Costas que lle fixo Susana Pedreira na libraría Cronopios
para Onda Cero.
- Ramón Rozas, “Libros á rúa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“Saga/fuga”, 23 maio 2019, p. 25.
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Informa sobre a iniciativa do Concello de Pontevedra en colaboración con librarías da
vila chamada “Os libros galegos saen á rúa”. A xornada contará coa asistencia de Ledicia
Costas, Arantza Portabales, Pedro Feijoo e Iria Collazo. Esta iniciativa nace no seo da
celebración Día das Letras Galegas.
- Ana Abelenda, “Galicia non se entende sen Valle”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 24 maio
2019, pp. 1-3.
Nun artigo sobre Valle Inclán, fai alusión á presentación do libro Infamia en Pontevedra.
- Cuca M. Gómez, “Sin trono de hierro pero llena de libros”, Diario de Pontevedra,
“reviSta!”, n.º 960, “Álbum”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 25 maio 2019, p. 13.
Informa do acto de presentación da novela Infamia de Ledicia Costas celebrado en
Pontevedra na última semana de maio.
- Cuca M. Gómez, “El verano 2019 queda inaugurado”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 27 maio 2019, pp. 70-71.
Menciona a novela de Ledicia Costas co gallo de relatar unha pequena crónica do seu día
de verán.
-Begoña Cuba, “En Infamia mergullámonos…”, Luzes, n.º 69, “As libreiras”, xuño 2019,
p. 89.
Begoña Cuba, da libraría lucense Trama, recomenda a lectura de Infamia de Ledicia
Costas. Trátase dun thriller psicolóxico que xira en torno á pasada desaparición de dúas
irmás e a como este suceso afectou, e segue a facelo, a todos os relacionados co caso.
- Montse García, “Ledicia Costas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Publicaciones”, “Y Además”, 6 xuño 2019, p. L9.
Indica que Ledicia Costas estará falando da súa última novela, Infamia, na libraría
Numax.
- O. U. V., “Ledicia Costas presenta ‘Infamia’ unha novela sobre violencia cun gran pouso
de humanidade”; Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 11 xuño 2019, p. 36.
Dá conta da presentación da novela da autora na libraría Moito Conto e fai un pequeno
percorrido pola traxectoria e vida da autora, dende a súa achega á literatura infantil até a
súa aproximación á novela negra con esta obra. Informa da trama da novela e comenta
algunhas das influencias actuais e pasadas da escritora que inspiraron os seus escritos,
como Neil Gaiman ou Thomas Harris.
- Clara Aldán, “De héroes, patos y grandes autoras”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y Además”, “A praza da verdura”, 9 xuño 2019, p. 14.
Indica que Ledicia Costas estará presente na Feira do Libro de Madrid, asinando
exemplares de Infamia.
26

- Daniel Salgado, “Ledicia Costas. ‘A literatura ten que axudar a comprender a sociedade
en que vivimos”, Sermos Galiza, n.º 350, “fóradeserie”, 13 xuño 2019, pp. 4-5.
Entrevista a Ledicia Costas na que fala sobre a súa última obra, afondando nos
personaxes, na arquitectura da novela e no seu estilo narrativo.
- L. Romero, “La Feira do Libro se estrena con autores destacados y novedades literarias”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 13 xuño 2019, p. 10.
Informa da participación de Ledicia Costas na Feira do Libro de Cambados asinando
exemplares da súa última novela Infamia.
- Ana Abelenda, “¿Qué van a leer este verano”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 28 xuño
2019, pp. 1-2.
Nun artigo sobre recomendacións literarias para o verán, seis autores escollen tres títulos
cada un. Inma López Silva recomenda, entre outros, O último barco, de Domingo Villar.
Entre os elixidos por Domingo Villar están The making of, de Xavier Alcalá. Amador
Castro recomenda Infamia, de Ledicia Costas e Scórpio, de Ricardo Carvalho Calero.
Antía Yáñez selecciona O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel
Fraga, Marafariña, de Miriam Beizana Vigo e Feminismos na literatura infantil e xuvenil
en Galicia, de Montse Pena Presas. Rosa Aneiros amenta Todo isto antes era noite, de
Lucía Aldao e Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas. Pola
súa parte, Héctor Cajaraville, recomenda, entre outros A asasina, de Alexandros
Papadiamandis; e O último barco, de Domingo Villar.
- Joaquín Abraldes, “Ledicia Costas y Domingo Villar, ‘bestsellers’ en Vigo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 23 xuño 2019, p. 9.
Dá conta da presentación dos libros da autora e do autor na Feira do Libro en Vigo, á vez
que describe brevemente o argumento de cada novela, e destaca os premios e galardóns
recibidos por ambos autores.
- Lydia Abarca, “Los libreros aplauden la nueva ubicación de la Feira do libro, que elevó
sus ventas”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 xullo 2019, p. 7
Nun artigo sobre a Feira do Libro viguesa, destácase o elevado número de vendas dos
exemplares O útlimo barco, de Domingo Villar e Infamia, de Ledicia Costas.
- S. V., “Os libros fan unha festa na Ferraría”; Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 7 xullo 2019, p. 13.
Faise eco da celebración da Festa dos Libros en Pontevedra e menciona as presentacións
de títulos que terán lugar: Manuel Bragado acompañará a Ledicia Costas para falar sobre
a súa novela Infamia. Tamén acudiu Antón Lopo para falar de Extraordinario,
acompañado de Ramón Rozas. Pasaron polo escenario tamén outros escritores e escritoras
como Ana Cabaleiro, Susana Sánchez Aríns, Diego Giráldez, Antón Cruces, Milagros
Bará, Alexandre Vórtice, Emma Pedreira ou Víctor Méndez. Na última xornada,
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presentarase a obra Ratos de viaxe, de Paco Nogueiras; A furgoneta branca, de Fina
Casalderrey; e Memoria do silencio, de Eva Mejuto.
- Pilar Cheda, “A viaxe que non defrauda”, El Progreso, “Revista”, “Lecturas”, 13 xullo
2019, p. 27.
Recolle unha serie de recomendacións literarias entre as últimas novidades editoriais
publicadas en lingua galega para desfrutar no tempo estival. Entre estas obras destaca o
último da triloxía do detective Leo Caldas, O último barco de Domingo Villar; a novela
da emigración Sándalo, de María Xosé Porteiro; ou a primeira novela de Ledicia Costas
dirixida a público adulto, Infamia.
- Nerea Aragunde, “A libraría Nós pon en valor as letras galegas co Verán Literario”;
Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Ciudad”, 7 agosto 2019, p. 16.
Dá conta do evento anual que organiza nos veráns a libraría Nós de Sanxenxo, e do
propósito tras estas citas, que é nas palabras de Xaime Corral, impulsor da iniciativa,
“facer unha pequena representación das letras galegas”. Informa dos autores que foron
durante ese verán e as obras que foron presentar: Ledicia Costas con Infamia; a autora
Arantza Portabales, que presentaba a súa obra publicada en galego Beleza vermella; e
Domingo Villar, con O último barco.
- Manuel Bragado, “Novela negra viguesa”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 13 agosto 2019, pp. 20.
Reflexiona sobre o fenómeno da novela negra e de como Vigo se converteu, ben por
ambientación das tramas, ben por orixe dos autores, no berce deste subxénero narrativo
dentro da literatura galega. Desta forma alude a algúns dos títulos máis significativos do
noir galego e vigués, nomeadamente Os fillos do lume (Xerais, 2017) de Pedro Feijoo, O
último barco (Galaxia, 2019) de Domingo Villar, Infamia (Xerais, 2019) de Ledicia
Costas, O meu nome é Ninguén (Xerais, 2018) de Manuel Esteban ou Vicus. Un lugar
aquelado (Bolanda, 2019) de Beto Luaces.
- S. Fernández, “Las novelas de Ledicia Costas y Domingo Villar triunfan en casa”,
Atlántico Diario, “Verano”, 24 agosto 2019, p. 9.
Artigo sobre a literatura que máis triunfa entre os vigueses no verán, no que amenta O
último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; Pioneiras, de Anaír
Castillo e Camiñar o Vigo vello, de Pedro Feijoo. Entre os títulos de literatura infantil,
destaca O monstro de cores e Os fantasmas non petan na porta.
- Matilde, “En Vigo huele a samba”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Escaparate”, “Lecturas
para otoño”, 8 setembro 2019, p. 13.
Nunha serie de recomendacións literarias para o outono, amenta Infamia, de Ledicia
Costas, e menciona que a finais de outubro xa se poderá ler a obra tamén en castelán.
- R. L., “Infamia”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 196, 8
setembro 2019, p.4.
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Dá conta da publicación da novela en cuestión, Infamia, achégase á trama principal da
historia, así como ás súas principais características temáticas. Finalmente, remata
repasando a traxectoria da autora en cuestión, da que se omite a súa primeira etapa como
escritora.
- Clara Aldán, “La vuelta al cole de la clase política”, Diario de Pontevedra, “A praza da
verdura”; “Pontevedra”, “Y Además”, 10 setembro 2019, p. 13.
Dá os parabéns a Ledicia Costas polo éxito que está a ter Infamia, que xa vai pola súa
terceira edición.
- Ana Abelenda, “Manuel Rivas. ‘As mulleres son as que sosteñen a cultura en Galicia”,
La Voz de Galicia, “Fugas”; 27 setembro 2019, pp. 1-2.
Entrevista a Manuel Rivas na que destaca o papel das mulleres como sostén da cultura en
Galicia. Cita os libros Feliz idade, de Olga Novo, e Infamia, de Ledicia Costas. Tamén
destaca a Chus Pato, Lupe Gómez, Dores Tembrás, Oriana Méndez, María Reimóndez,
Mercedes Queixas, Iolanda Zúñiga, Yolanda Castaño, Carmen Blanco, Pilar Pallarés e
María do Cebreiro.
- Montse García, “Ledicia Costas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Libros”, 10 outubro 2019, p. L9.
Informa do coloquio sobre Infamia na libraría Pedreira, no que participarán a autora e
Prudencio Viveiro.
- Eva Moreda, “Conversa con Ledicia Costas”, Tempos Novos, n.º 269, “Cultura”,
“Protexta”, outubro 2019, pp. 78-80.
Eva Moreda (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a Ledicia Costas (entrevistada),
tras o éxito seu último libro Infamia. Así, Costas responde a unha serie de preguntas
relacionadas, principalmente, coas súas preferencias literarias, coa caracterización dos
personaxes, coa ambientación da obra ou co proceso de reescritura e as técnicas narrativas
empregadas.
- Susana Acosta, “Galicia, todo al negro”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 25 outubro 2019,
cuberta.
Artigo sobre a popularidade da novela negra entre os escritores galegos no que menciona
as obras O úlitmo barco, de Domingo Villar; Beleza vermella, de Arantza Portabales;
Infamia, de Ledicia Costas; e Vicus, un lugar aquelado, de Beto Luaces.
- Ana Baena, “Para escribir implícome o cen por cento coas personaxes até chegar á
obsesión”, La Región, “Sociedad”, p. 55/ Atlántico Diario, “Vigo”, “Literatura con selo
vigués”, p. 11, 3 novembro 2019,
Entrevista a Ledicia Costas na que responde a preguntas relacionadas coa tradución da
novela ao castelán, sobre o argumento e argumentación da obra e sobre o seu salto da
literatura infantil á literatura para adultos.
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- Ágatha de Santos, “Magos de mil sueños de tinta”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3
novembro 2019, p. 40-41.
Nun artigo sobre o proceso creativo dun libro, fai alusión a Infamia, de Ledicia Costas.
- José Carlos Rodríguez, “Ledicia Costas. ‘En los pueblos hay secretos y pactos de
silencio; saben y callan”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, p. 43/ El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 52, 19 novembro 2019.
Faise eco da tradución ao castelán da novela na editorial Destino. Explica o argumento
da obra, recolle declaracións da autora e salienta o tratamento de temas crueis como a
violencia de xénero, o abuso de menores por parte da Igrexa, a autolesión, a violación e
o asasinato.
- Mar Mato, “Ledicia Costas: ‘Todos arrastramos traumas cos que temos que convivir”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 12 decembro 2019, p. 34.
Reportaxe sobre a presentación de Ledicia Costas no Club FARO da súa novela Infamia.
Explícase que a novela está ambientada na vila de Merlo, que en realidade é a parroquia
viguesa de Beade e que a obra é “un berro de rabia contra a sociedade”, na que critica a
escasa atención prestada á violencia en casos tabú como a pederastia na Igrexa.
- Santiago Jaureguizar, “Temos un embigo cativo, pero precioso”, Diario de Pontevedra
/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 209, 8 decembro 2019, p. 8.
Entre outras reflexións persoais, recolle unha anécdota que lle contou Paco Martín cando
lle falou de que As cousas de Ramón Lamote foi traducido ao español e ao inglés polo
Departamento de Defensa estadounidense coa intención de que os soldados latinos lesen
literatura, e que tiveron dificultades para trasladar a palabra “chairego”. Menciona tamén
que estivo argallando nunha crítica de César Lorenzo Gil a Infamia e que comentou nela
provocando unha forte polémica.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Infamia de Ledicia Costas.
- Xaquín Núñez Sabarís, “2019: ‘Suspense’ en literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 decembro 2019, p. 30.
Artigo sobre a presenza do thriller e o policial nas letras galegas, no que amenta as obras
Un lume azul, de Pedro Feijoo, O último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia
Costas; Beleza vermella, de Arantza Portabales; Dime algo sucio, de Diego Ameixeiras;
Camiño de paixóns, de Carlos Meixide; e Carpe diem, de Quico Cadaval.
- A. M., “Abel Caballero, Domingo Villar y Ledicia Costas lideran los ‘Vigueses del
Año”, Atlántico Diario, “Vigo”, 31 decembro 2019, p. 11.
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Nova sobre os “Vigueses do Ano”, entre os cales están o escritor Domingo Villar, coa
súa nova obra O último barco; e Ledicia Costas, con Infamia.
- A. Baena, “De escritores a ídolos”, Atlántico Diario, “Resumen del año. Extra”, “Vigo”,
“Los más leídos son vigueses”, 31 decembro 2019, p. 30.
Faise eco dos escritores vigueses con obras de calidade ambientadas na cidade. Estes son
Domingo Villar, con O último barco; Ledicia Costas, con Infamia; e Pedro Feijoo, con
Un lume azul.
Dacosta, Henrique, A Rota do Oeste, Ferrol: Embora, col. Narrativa, xuño 2019, 312 pp.
(ISBN: 978-84178-24-03-7).
Novela de Henrique Dacosta (1964) que se pode adscribir ao xénero da road movie. O
libro está dividido en tres partes e conta a historia de Ana Saavedra Leal, empregada
predilecta de Ardóbriga Editora. Ana obtén o consentimento do seu xefe para levar a cabo
un libro titulado Gudmund Arnórsson, o peregrino que veu do frío, que constitúe unha
obra totalmente diferente ás que adoita dar ao prelo a editora. O islandés Gudmund
Arnórsson será o seu protagonista, un home que realiza a viaxe dende Dinamarca até
Santiago de Compostela, ao igual que fixeron os seus devanceiros durante a Idade Media,
para renderlle culto ao apóstolo Santiago. No seu veleiro, vai sucando os mares atlánticos
até chegar a Ferrol. Pouco antes, descobre un somerxíbel con fardos de cocaína. Na
cidade, agárdao Ana para esparexer as cinzas da nai del e acompañalo no seu camiño até
Compostela. As súas experiencias van ser recollidas nese libro que funcionará a modo de
guía do camiño para os futuros navegantes nórdicos que decidan revivir esta tradición.
Durante o traxecto, Gudmund confésalle todo o seu escuro pasado, turbado pola fin
tráxica da súa relación amorosa froito da súa ira e os seus celos. O seu camiño vese pexado
pola intromisión duns narcotraficantes arousáns, que lle reclaman ao islandés parte do
alixo atopado. Finalmente, conseguen que sexan detidos e xulgados. Transcorrido todo
ese tempo, vaise fraguando moita complicidade entre a ferrolá e o islandés, o que levará
a Gudmund a declararlle o seu amor na praza do Obradoiro. Os dous deciden ir vivir para
Islandia e formar unha familia xuntos. Ana traballa arreo e consegue o éxito esperado co
seu libro.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O Vestverg renovado”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, 12
xullo 2019, p. 10.
Describe o argumento da obra e loa o labor de documentación levado a cabo polo autor.
Afirma que na primeira parte da novela prima o pouso descritivo, histórico e metaliterario,
á que posteriormente lle vai gañando terreo a descrición da viaxe marítima que deixa paso
a un xiro temático que se achega ás novelas de aventuras e persecucións.
- Vicente Araguas, “Un islandés en Ferrol”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.098, 28 xullo 2019,
p. 32.
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Ofrece unha recensión de A Rota do Oeste na que coa desculpa de falar do Camiño Inglés
e o seu comezo en Ferrol describe brevemente o argumento da novela, e finalmente
cualifícaa como “moi complexa e estimulante”.
- Gómez X., “Henrique Dacosta. ‘Nunca teño un guión pechado sobre unha historia; son
dos que gostan deixarse sorprender no proceso”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Escritor”,
16 agosto 2019, p. 13.
Entrevista ao autor co gallo da publicación da súa última novela. Nela informa de como
xurdiu o argumento e asegura que vén dunha “fixación case infantil polos lugares
extremos”, como Escandinavia e Islandia particularmente. Conversa tamén sobre os seus
inicios na escritura, así como o proceso que segue á hora de escribir unha novela como A
Rota do Oeste.
_____, Illas a sotavento, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, XXV Premio Manuel Lueiro
Rey de Novela Curta, col. Narrativa, setembro 2019, 144 pp. (ISBN: 978-84-9121-5714).
Novela de aventuras de Henrique Dacosta (1964). A historia baséase na inimizade entre
dous grupos de rapaces do Prioiro, na parroquia ferrolá de Covas, que provoca unha serie
de sucesos violentos, como a caída da bicicleta do Pita ou a queima intencionada da
cabana das Cabazas. O grupo de Eloi, arengado polas historias que lle conta o vello Xelo
de Amadora, decide construír un varadoiro para dirixirse ás illas Herbosa e Gabeiras,
lugares vedados segundo as lendas. ‘O Noso Segredo’, como escollen denominar a
operación, non debe ser coñecido polo outro grupo. Para asegurárense diso, pídenlle
axuda á irmá de Eloi, quen debe manter entretido a Lucho de Visitación, xefe da outra
banda que está namorado dela, e intentar obter toda a información posíbel. Inés
aprovéitase da súa afección pola ornitoloxía e consegue a súa confianza, até tal punto que
rematan casando pasados uns anos. A pesar dos estragos provocados por un vendaval, o
proxecto segue en pé. Despois dunha travesía difícil no bote ‘Illa da Tartaruga’, arriban
ás illas. Alí atópanse cuns narcotraficantes descargando caixas e foxen axiña cara a
embarcación. Unha vez navegando xa, decátanse de que Nando non está. Aflixidos por
non o atoparen debido á néboa, comezan a berrar. De súpeto, misteriosamente, aparecen
o vello Xelo e o García, ambos inimigos dende novos, nas súas motoras. Grazas a eles e
á axuda duns golfiños, Nando é rescatado e volve á vida, despois de case morrer afogado.
As alusións ao contrabando de cocaína no comezo e á fabricación de balas de fósforo á
fin da narración inducen a contestar algunhas das preguntas sen resposta da historia.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Isto é para todos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.109, 13 outubro 2019, p. 32.
Afirma que se trata dunha obra de rapaces que non é para rapaces, na que, nun fondo de
novela desasosegante, o autor ten a capacidade de atrapar ao lector, ben escrita e ben
contada.
- Ramón Nicolás, “Novela de aventuras e aprendizaxe”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”; “Ex umbra in solem”, 29 novembro 2019, p. 10.
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Recensiona a obra galardoada na última edición do Premio Lueiro Rey de Novela Curta,
que define como “un tributo que actualiza o xénero da narrativa de aventuras máis clásica
e tradicional”.
Dávila, Berta, Carrusel, Vigo: Editorial Galaxia, Premio García Barros 2019, col.
Literaria, n.º 401, outubro 2019, 128 pp. (ISBN: 978-84-9151-404-6).
A novela gañadora do Premio García Barros e o Premio da Crítica 2019 escrita por Berta
Dávila (Santiago de Compostela, 1987) é un percorrido pola crise creativa dunha
escritora. Carrusel vai do cero ao nove, dez capítulos nos que a narradora relata os fitos
que marcan a traxectoria da súa escrita e da súa progresión persoal. O relato comeza a
tomar forma nunha habitación de hotel portuguesa que a escritora e a súa amiga Natalia
teñen que abandonar ao recibir a noticia do falecemento da avoa Úrsula. En Carrusel
preséncianse varios pasamentos sempre vencellados á multitude de lembranzas que
permiten profundar na historia vital da súa narradora e ás súas relacións persoais con
familiares. As ausencias (o aborto, a morte), xunto coa doenza mental que padece e a
decisión de enfrontala, son a fiestra aberta á psique da escritora, e ao entendemento da
evolución da súa produción literaria.
Recensións:
- Ramón Rozas, “As marcas da cinsa”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 205, 10 novembro 2019, p. 6.
Identifica os temas principais tratados na obra (unha doenza mental, a maternidade
frustrada e a maternidade acadada e a perda de seres queridos), que se interrelacionan
entre si para conformar un conxunto. Afirma que Carrusel é un libro “extraordinario”,
cheo de “cicatrices convertidas en palabras, feridas, ás que a escrita tenta curar”, que
permite ao lector entender o que realmente é a literatura, unha maneira de posicionarse
ante o mundo.
- Ramón Nicolás, “O elefante branco”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”; “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 6 decembro 2019, p. 10.
Presenta a obra como un dos grandes libros do ano, destacando que é unha obra que
constrúe un universo cunha vocación de perdurabilidade. Salienta o tratamento de temas
pouco asediados literariamente en personaxes como o tío Carlos ou na propia voz da
narradora. Nas súas propias palabras, destaca como valor deste libro a “adecuación
brillante do rexistro expresivo que transcende a páxina escrita e que posibilita ese xirar
sen pausa, arredor de si, sen intencións moralizantes para (re)construír unha memoria que
é cicatriz”.
- Emma Pedreira, “Xirar arredor de si”, Tempos Novos, n.º 271, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, decembro 2019, p. 81.
Emma Pedreira fai unha recensión da obra Carrusel, de Berta Dávila, de ton intimista,
onde se tratan moitos e variados temas con carácter introspectivo e reflexivo como a
maternidade, as doenzas mentais, a perda dos seres queridos, a memoria ou a interacción
social e familiar, tal e coma apunta Pedreira. O máis destacábel de Carrusel, segundo
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esta, reside no tratamento xusto e delicado de cada un destes temas: en palabras de
Pedreira “a narradora suma as perdas con tranquilidade, como quen pasa por un fío as
doas que colecciona (...) con delicadeza, con amor fetichista (...). Poucas obras hai que
fagan tanto por non ser fatalistas ou levar ao estremo a perda e a doenza mental”.
Referencias varias:
- R. L., “Carrusel”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 205, 10
novembro 2019, p. 4.
Presenta o libro gañador do premio García Barros e repasa a traxectoria da autora,
explicando de xeito breve a temática abordada na obra.
- Sol Elvira, “Berta Dávila recolleu na Estrada o García Barros”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”; “Deza. A Estrada”, 16 novembro 2019, p. 34.
Faise eco da gala de entrega no Teatro Principal da Estrada do XXXI Premio de Novela
Manuel García Barros a Berta Dávila pola súa obra Carrusel. Repasa a traxectoria
literaria da autora e lembra aos galardoados dende a creación do premio no ano 1989.
- Santiago Jaureguizar, “Un carrusel para xirar bólas de mercurio”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 211, 22 decembro 2019, p. 8.
Cita a personaxe de Berta Dávila en Carrusel, “todo o que mata é fermoso” e define a
novela como fermosa e cruel.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Carrusel de Berta Dávila.
- Emma Pedreira, “Conversa con Berta Dávila”, Tempos Novos, n.º 271, “Cultura”,
“Protexta”, decembro 2019, pp. 78-80.
Nesta publicación, Emma Pedreira (entrevistadora) transcribe a entrevista feita á autora
Berta Dávila (entrevistada) a raíz da publicación da súa última obra Carrusel, galardoada
co Premio de Novela García Barros na súa trixésima edición, onde “a voz narradora
lévanos á vida cotiá dunha escritora, da súa maneira circular de afrontar vida, doenza,
maternidade e recordos”. Así, Dávila responde algunhas preguntas relacionadas,
principalmente, coa temática, o título, as posíbeis conexións desta obra con respecto
doutras súas anteriores, así coma a perspectiva que a autora ten da súa propia obra.
Díaz Núñez, Celia, Corte e confección, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 402,
novembro 2019, 112 pp. (ISBN: 978-84-9151-413-8).
Esta obra asinada por Celia Díaz Nuñez (O Páramo, 1961) aséntase sobre a premisa de
que a escrita e a costura son actividades moi semellantes, tal e como se indica na
contracuberta do libro, que recolle o fragmento inicial do primeiro capítulo. A obra en si
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mesma constitúe, xa que logo, un texto metanarrativo no que se compara a confección da
roupa coa confección do texto. Despois do primeiro capítulo, no que se abordan estas
reflexións, inclúense trinta relatos moi breves, (algúns mesmo chegan a rozar a fronteira
do microrrelato) e un “Titorial” final no que se inclúe un texto instrutivo sobre como
cortar unha barra de pan.
Referencias varias:
- R. L., “Corte e confección”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
209, 8 decembro 2019, p. 6.
Presenta a obra explicando as similitudes entre a arte de escribir e a de coser. Ofrece
tamén breves datos biográficos da autora, que naceu no Páramo en 1961 e actualmente
vive en Ourense, onde exerce a docencia.
- Elisabet Fernández, “Celia Díaz Núñez. ‘Este libro adícoo á memoria de meu pai, que
era xastre”, La Región, “Ciudadanos”, 13 decembro 2019, p. 18.
Entrevista a Celia Díaz na que fala sobre os puntos comúns entre confección e escritura,
sobre as temáticas abordadas na obra e sobre o léxico que emprega.
Duncan, Xosé, Mnemea, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 389, maio 2019, 188
pp. (ISBN: 978-84-9151-330-8).
Mnemea, niña sombra, meu reflexo, niña dona é a “historia dun libro que está por
escribir” concibida por Xosé Duncan (Taragoña-Rianxo, 1970). Nesta obra, explóranse
os límites entre a cordura e a tolemia nun obsesivo proceso de creación literaria. O libro
versa sobre Lois Mourinho e o seu empeño por escribir a novela que lle devolva o éxito
do que noutrora gozou. Amais, coñeceremos tres relevantes personaxes femininas: Anna,
afamada escritora de literatura fantástica, que foi compañeira de vida de Lois; Sandra, a
súa antiga editora; e Carla, a súa colaboradora. Ben que Lois foi un autor recoñecido
noutra época, as editoriais xa non amosan interese polo seu traballo, o que intensifica a
cisma de Lois por conseguir escribir a súa mellor obra e deixar de considerarse un
fracasado. Para acadar tal fin, recorre á axuda de Carla, a coautora e encargada de
continuar o seu legado, personaxe que vai acadando maior protagonismo no transcurso
da novela.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Deficiente calidade. Como se crea e escribe unha novela”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 725, “Libros”, 26 setembro 2019, p. VI.
Comeza facendo un repaso breve pola traxectoria do escritor Xosé Duncan, para deterse
na súa última publicación, Mnemea. Desta novela destaca a súa relación coa mitoloxía
clásica, xa dende o propio título, e a ausencia dun fío argumental claro e sólido. A respecto
dos feitos narrados resume o contido da novela como os problemas creativos, editoriais e
sentimentais do pasado e do presente de catro personaxes, dos que a continuación ofrece
un pequeno retrato psicolóxico.
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Referencias varias:
- R. L., “Mnemea”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 187, 9
xuño 2019, p. 4.
Dá conta da trama da novela e describe o percorrido da carreira literaria do autor, dende
o proxecto “Contos estraños”, a publicación da triloxía fantástica “As crónicas de Bran”,
até o seu oficio na actualidade.
- O. U. V., “Xosé Duncan. ‘A fantasía permite xogar con cores, con esencias, cun xeito
de narrar moito máis poético”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 28
setembro 2019, p. 37.
Recolle unha entrevista a Xosé Duncan na que lle pregunta en que consiste Mnemea e
sobre as complicacións que tivo que afrontar durante o proceso de escrita, Sobre o
compoñente de fantasía presente na obra, sobre a acollida do libro e sobre a súa elección
de escribir en galego.
Feijoo, Pedro, Un lume azul, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 452,
novembro 2019, 576 pp. (ISBN: 978-84-9121-615-5).
Novela de Pedro Feijoo (Vigo, 1975) dividida en tres “recintos”: “Contra o próximo”,
“Contra nós mesmos” e “Contra Deus”, divididos á súa vez en breves capítulos e dous
epílogos, “Os amantes do sétimo círculo” e “O mar e as flores”. Nos paratextos iniciais
recóllense citas de Dante Alghiere. A narración aparece en primeira persoa e cambia a
terceira para contidos de carácter máis descritivo, con cambios nos puntos de vista. Tamén
ao longo do libro se alternan liñas temporais. A trama desenvólvese ao redor dun
comisario, Mateo, que acompañado do seu equipo formado por Batman, Santos e
Laguardia, terá que investigar unha serie de terríbeis e violentos asasinatos que teñen
lugar na cidade de Vigo e nos seus arredores.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Pagarás polos teus pecados”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 20 decembro 2019, p. 10.
Indica que con esta novela Feijoo consegue achegarse a un amplo público e trasladar
modelos narrativos de éxito comercial ao galego. Salienta a presenza da violencia na
novela e de certas doses de humor e loa que consegue un popular resultado coa obra sen
deixar de ser fiel a si mesmo.
Referencias varias:
- R. L., “Un lume azul”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 208,
1 decembro 2019, p. 4.
Presenta a novela explicando brevemente o argumento e salientando que é un libro
frenético, con sorprendentes xiros e cun marcado ritmo.
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- Mar Mato, “Pedro Feijoo ‘Para escribir este libro, vin cousas que oxalá non vira”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 4 decembro 2019, p. 42.
Recóllese unha entrevista a Pedro Feijoo na que responde a preguntas relacionadas co
nacemento da novela, coas súas localización e sobre a crueldade presente na obra.
- Ramón Rozas, “Culturgal. Apuntes na crista do galo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 2 decembro 2019, p. 8.
Breve crónica sobre a celebración do Culturgal, na que amenta a obra de Pedro Feijoo,
Un lume azul.
- Ana Baena, “Pedro Feijoo ‘Con esta novela non plantexo outro xeito de traballar, véxoo
como un paso natural”, Atlántico, “Vigo”, “Entrevista”, 8 decembro 2019, p. 11.
Entrevista a Pedro Feijoo na que responde a preguntas relacionadas coa catalogación do
libro na novela negra, sobre posíbeis cambios no seu estilo como escritor, sobre o elenco
de personaxes e sobre a presenza de escenarios de Vigo.
- Cuca M. Gómez, “Cenitas y otros muchos eventos”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Lectura”, 10 decembro 2019, pp. 50-51.
Faise eco da presentación do libro na biblioteca pública e Bueu, nun acto que organizou
a libraría Miranda e no que o autor estivo acompañado do director de Xerais, Fran Alonso.
- Ana Abelenda, “Estos son los libros del año”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Estos son
los libros del año”, 13 decembro 2019, pp. 1-2.
Artigo que recolle os libros favoritos dos libreiros galegos, entre os que se atopan O
último barco e Un lume azul.
- Cuca M. Gómez, “Días intensos en la cuenta atrás navideña”, Diario de Pontevedra,
“ReviSta!”, n.º 984, “Álbum”, “La semana de”, 14 decembro 2019, p. 13.
Apunta que, aproveitando a presentación do libro en Cronopios, se decidiu a mercalo.
- Jaureguizar, “Feijoo: ‘Rexeito que se me meta nun suposto ‘Negro Vigués”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 14 decembro 2019, p. 50.
Faise eco da presentación do libro en Lectocosmos de Lugo. Indica que o autor rexeita a
etiqueta autor do grupo “Negro Vigués”, se ben admite que en Un lume azul hai unha
investigación policial na que fixo o posíbel para que non destacase o comisario. Feijoo
afirma que escribiu seis obras, “que son novelas de aventuras e históricas, non negras”.
- Cuca M. Gómez, “Perros: amigos y grandes maestros”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Lecturas”, 13 decembro 2019, pp. 78-79.
Faise eco da presentación da última novela de Pedro Feijoo na libraría Cronopios.
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- Santiago Jaureguizar, “Pensa en que estás cantando ‘Mi carro”, Diario de Pontevedra /
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 210, 15 decembro 2019, p. 8.
Indica que Pedro Feijoo estivo de promoción da novela por todo Galicia e conta que o
autor lle confesou que temía aburrir os asistentes ao repetir discurso en cada acto,
comparando a situación a ir de xira coa canción Mi carro unha e outra vez.
- Mila Méndez, “Pedro Feijoo. ‘O bum da novela negra galega ten grandes autores”, La
Voz de Galicia, “Fugas”, “Entrevista”, 20 decembro 2019, pp. 1-2.
Entrevista con Pedro Feijoo na que adianta certos aspectos sobre a obra, indicando que é
unha obra máis agresiva que as súas anteriores e na que fala sobre os crimes que
acontecen.
- Marta Balo/Pilar Cheda “Seis historias de Nadal”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º
985, “Reportaje”, 21 decembro 2019, pp. 2-3.
Artigo sobre o Nadal, no que amenta ao autor de Un lume azul, que confesa que ten unha
relación de amor-odio, máis orientada cara ao odio, con esta festividade.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019.
- Núñez Sabarís, Xaquín, “2019: ‘Suspense’ en literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 decembro 2019, p. 30.
Artigo sobre a presenza do thriller e o policial nas letras galegas, no que amenta as obras
Un lume azul, de Pedro Feijoo, O último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia
Costas; Beleza vermella, de Arantza Portabales; Dime algo sucio, de Diego Ameixeiras;
Camiño de paixóns, de Carlos Meixide; e Carpe diem, de Quico Cadaval.
- A. Baena, “De escritores a ídolos”, Atlántico Diario, “Resumen del año. Extra”, “Vigo”,
“Los más leídos son vigueses”, 31 decembro 2019, p. 30.
Faise eco dos escritores vigueses con obras de calidade ambientadas na cidade. Estes son
Domingo Villar, con O último barco; Ledicia Costas, con Infamia; e Pedro Feijoo, con
Un lume azul.
Fernández, Manrique, Os anxos indecisos, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
397, setembro 2019, 132 pp. (ISBN: 978-84-9151-361-2).
Os anxos indecisos é un conxunto de relatos do xornalista e escritor Manrique Fernández.
O libro ábrese cunha dedicatoria e unha cita de E. M. Cioran en Desgarradura e na lapela
da contracuberta ofrécese unha breve biografía do autor. Son un total de sete relatos os
que compoñen este libro: “Sandalias de sal”, a historia de Rosa, unha nena africana que,
xunto co seu amigo Mbaté, emprende o camiño prometido de Europa e chega a Vigo; “O
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espello en que o mundo se mira”, no que Sonia, unha antiga modelo cuxa vida se atopa
en declive logo dun desengano amoroso, se atopa con Raquel, a directora da axencia de
modelos para a que traballaba; “Vento nas veas”, narra a decadencia dunha rapaza que
lidia coa morte da súa nai, unha enfermidade e un aviso de desafiuzamento; “O ensaio”,
que conta, dende diferentes puntos de vista, a historia de Daniela, Charli, Slide, Jero e
Brais, os compoñentes dunha banda de música; “De raza”, onde a xornalista Esperanza
Leal prepara dúas versión dunha mesma reportaxe, a dócil e a crítica; “A fraxilidade do
vidro”, con Ivona, que fica á espera do amante que a abandonou; e “Mensaxe nunha
botella”, historia na que, nun dos seus paseos pola praia, Xurxo e a súa filla Noa atopan
unha mensaxe dun trasno nunha botella. As diferentes voces narrativas que compoñen
cada un dos relatos independentes compoñen un conxunto de personaxes que se atopan
en situacións extremas, nos que a esperanza pode ser a áncora á que aferrarse.
Recensións:
- Estro Montaña, “Linguaxe realista. Esperanzas no furacán da vida”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 738, “Libros”, 7 novembro 2019, p. VI.
Define a obra de Manrique Fernández coma un monllo de relatos que nos presentan
personaxes que viven nos lindes do abismo, amosando unha clara crítica social e
identifica unha linguaxe realista “con destellos líricos” e tamén empregando algúns
rexistros coloquiais.
Referencias varias:
- R. L., “Os anxos indecisos”; Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
197, 15 setembro 2019, p. 6.
Dá conta dalgunhas características da obra como as personaxes principais. Tamén dá
conta do cómputo de obras que o autor chegou a publicar.
- Fernando Franco, “De Ambel a Lareo pasando por Manrique”, Faro de Vigo, “Vigo”,
“Mira Vigo”, 14 decembro 2019, p. 11.
Fernando Franco indica que vai mercar Os anxos indecisos, que, segundo lle din, é unha
novela con personaxes situados nas fronteiras.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Os anxos indecisos de
Manrique Fernández.
Fernández Santomé, Cecilia, Quérote. Eu tampouco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Milmanda, abril 2019, 136 pp. (ISBN: 978-84-9121-505-9).
Novela ambientada en Londres escrita por Cecilia Fernández Santomé (Vilalba, 1984).
Grace e Frank, ambos pertencentes a familias acomodadas, son os principais
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protagonistas desta novela. Logo de ter varios vaivéns amorosos, Frank pídelle
matrimonio a Grace e, para aforrar, para a voda, deciden alugar unha habitación na súa
casa a María, con quen Frank comezará a flirtear. Deciden darse segundas oportunidades
mais os vaivéns proseguen, até o punto de que Grace toma outros rumbos e Frank intenta
suicidarse.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O amor para quen o traballa”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”; “1.280 almas”, 31 maio 2019, p. 10.
Salienta o manexo de encaixe na ambientación londiniense e a capacidade da autora para
debullar as sensacións enfrontadas dos protagonistas e apunta que hai que seguir a autora
que, debutando con esta novela, presaxia un interesante futuro.
- Vicente Araguas, “Cosmopolita”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.116, 1 decembro 2019, p. 32.
Explica que é unha novela que narra os problemas dunha parella polos vaivéns do home
e que chega a un desenlace que sería moi convencional se non fose pola presencia dunha
inquilina española. Vicente Araguas salienta que estamos ante unha autora que se amosa
viaxada e viaxeira que comeza a primeira parte do libro cunha ambición estilística que
logo decae.
Referencias varias:
- Silvia Iglesias, “Nin de amor, nin de desamor”, El Progreso, “A Chaira”, 24 abril 2019,
p. 16.
Informa da publicación da novela da escritora Cecilia Fernández Santomé, e comenta que
comezou a escribir a novela despois de pasar nove anos no estranxeiro. Explica tamén o
título da novela, inspirado na canción Je t’aime, moi non plus, de Serge Gainsbourg e
Jane Birkin.
- Ana Abelenda, “La revolución librera de Galicia”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 8
novembro 2019, pp. 1-2.
Nun artigo con motivo do Día Internacional das Librarías, fai alusión a Quérote. Eu
tampouco, de Cecilia F. Santomé, ao abrir a autora unha libraría no corazón de Lugo.
Fontenla, Ana, Números vermellos, Vigo: Galaxia, col. Literaria, n.º 381, xaneiro 2019,
128 pp. (ISBN: 978-84-9151-300-1).
Números vermellos é a primeira obra literaria da arousá Ana Fontenla (1992). Este
volume recolle unha amálgama de escritos onde converxen a prosa e a poesía. En
Números vermellos abórdase a realidade da precariedade económica da xeración millenial
mediante vivencias, reflexións, afáns, cuestións e referencias presentados por unha
narradora pouco cohibida. En torno deste tema principal, vaise desenvolvendo a trama de
asuntos relacionados con esta inestabilidade económica que ten o seu reflexo no modus
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vivendi desta xeración: dúbidas, emigración, inseguridades, necesidades... mais tamén
reivindicación, liberdade e feminismo. A narradora capta a realidade das inquedanzas
millenials mediante tópicos e referencias representativas e identificábeis presentadas na
súa reflexión crítica da vida moderna. En consecuencia, o lector atoparase unha
miscelánea de referencias a Mr Wonderful, Aliexpress, Operación Triunfo, Nutella e o
Dinoseto.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Sexo, alcohol e rock and roll?”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1077, 3
marzo 2019, p. 32.
Analiza Números vermellos e destaca algúns aspectos da novela, á que encadra dentro do
xénero “dirty realism”. Sinala a súa “linguaxe corporal” que emprega no libro e a mestura
de poemas con crónicas e relatos.
- Montse Pena Presas, “Fragmentar para entender. Con voz irreverente”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 710, “Libros”, 25 abril 2019, p. VI.
Comenta que se trata dunha peza narrativa fragmentaria caracterizada pola súa
heteroxeneidade xenérica e pola súa temática de reflexión sobre a sociedade actual, que
se caracteriza polo mutabilidade e a liquidez das relacións humanas, forxadas, agora, a
través da tecnoloxía. Destaca o carácter performativo destes textos e o seu potencial
espectacular ao mesmo tempo que sinala o pouco eficaces que son sobre o papel.
Finalmente fala dunha fragmentariedade repetitiva e dun certo carácter naïf.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “De Lemaitre á Rosalía feminista”, La Voz de Galicia, “Libros”,
“Galego”, 15 xaneiro 2019, p. 4.
Nun artigo coas novidades literarias en galego de 2019, amenta Tres días e unha vida, de
Pierrre Lemaitre; Números vermellos, de Ana Fontenla; O último barco, de Domingo
Villar; Carta a unha profesora, de Escola de Barbiana; Pioneiras 2, de Anaír Rodríguez;
e Rosalía feminista, de Helena González.
- R. L., “Números vermellos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
170, 10 febreiro 2019, p. 6.
Presenta o debut literario de Ana Fontenla, explicando que a narradora se converte nunha
protagonista que se retrata nunha sociedade fragmentada e desesperanzada para a xente
máis nova.
- Ana Abelenda, “El futuro lo escriben ellas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 8 marzo 2019,
pp. 1-2.
Recomenda unha serie de obras escritas por mulleres para a reivindicación do Día
Internacional da Muller Traballadora. Fai alusión ás seguintes obras escritas en lingua
galega: Rosalía feminista (Xerais, 2019), de Helena González; Pioneiras 1 e Pioneiras 2
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(Xerais, 2018, 2019), de Anaír Rodríguez; Números vermellos (Galaxia, 2019), de Ana
Fontenla; Senlleiras (Galaxia, 2018), de Antía Yáñez; Mamá quero ser Ziggy Stardust
(Xerais, 2018), de Iria Misa; e Os bicos feridos (Galaxia, 2018), de Anna R. Figueiredo.
- Montse García, “Ana Fontenla”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Libros”, 15 marzo 2019, p. L9.
Achega información sobre a presentación do libro en Santiago de Compostela na
Fundación Didac, por outra parte, a autora, Ana Fontela, presentará acompañada de Carla
Souto.
Fontoira Surís, Rafael, Historias de vellos, Vigo: Galaxia, col. Seminario de Estudos
Locais de Sanxenxo, 2019, 99 pp. (ISBN: 978-84-949817-2-2).
Rafael Fontoira Surís (Pontevedra, 1947) crea nesta colección de relatos unha unión de
historias sobre a Pontevedra do autor durante a súa infancia. Abre cun relato sobre San
Roque, e o cariño que a terra galega lle ten a este santo, e segue con historias sobre a
familia, o campo, e outros aspectos que envolven esta colección nunha tenra ollada ás
peculiares historias que seguramente os nosos maiores nos contasen. Os relatos son San
Roque, Os Domingos, Angelita, Os Veraneos, Un Picaud Moderno, Bieito das Silvas,
Outro de Pilar, Conto para Irene, As meigas lavandeiras, O touro branco do Suído. Todos
os relatos son curtos, áxiles.
Referencias varias:
- Belén López, “Rafael Fontoira ‘Escribín estas historias para que non se perdese a
memoria dun tempo”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”, 6 setembro 2019,
p. 7.
Recolle unha entrevista a Rafael Fontoira co gallo da publicación da obra Historias de
vellos na que lle pregunta, entre outras cousas, que foi o que recolleu neste libro; se vai
haber unha segunda parte desta historias; ou se se considera un home nostálxico.
García Campos, Iván, O viaxeiro perfecto, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
406, novembro 2019, 204 pp. (ISBN: 978-84-9151-423-7).
O viaxeiro perfecto é unha novela de viaxes de Iván García Campos. Abre a obra unha
dedicatoria, “Para Ana e Diana. Para Brais e Olivia. Aínda que vulnerables,
invulnerables” seguida dunha cita de Confucio, “quen volvendo a facer o camiño vello
aprende o novo, pode considerarse un mestre”. A novela está segmentada en cinco partes,
as tres primeiras transcorren entre outubro e novembro do ano 2015; a cuarta, en maio de
2016 e a quinta e última desenvólvese en xuño do 2019. A trama desta novela
desenvólvese con Mario, un condutor de ambulancias que coñece a Raimundo, un ancián
co que axiña fai boas migas, e, xuntos, emprenden unha viaxe nun Mini Cooper laranxa.
Percorren xuntos o norte de España até chegar a París, compartindo entrañábeis
anécdotas, vivencias e reflexións: disfraces de Elvis, conversas sobre os swamis, sogros
xamán... Na cidade francesa, visitarán a vellas coñecidas de Raimundo e iranse
desvelando curiosos acontecementos. O final da novela desenvólvese nunha viaxe a
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Brasil, onde Mario, que desta vez viaxa acompañado da súa parella Irma, coñecerá un
condutor chamado Arthur Virgílio.
Referencias varias:
- R. L., “O viaxeiro perfecto”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
209, 8 decembro 2019, p. 6.
Presenta a novela de Iván García Campos describindo de xeito breve o argumento e
salientando a súa prosa ateigada de revelacións e humor desta obra que define como unha
“insólita novela de viaxes”.
Giráldez, Diego, Hotel para coleccionistas discretos, Vigo: Galaxia, col. Literaria, n.º
386, marzo 2019, 114 pp. (ISBN: 978-84-9151-312-4).
Hotel para coleccionistas discretos é unha novela do xornalista e escritor porriñés Diego
Giráldez. O libro encomeza cunha dedicatoria, “a Xulia”, e cunha cita de O vixía no
centeo de J. D. Salinger. A trama desta novela coral desenvólvese con Lara Escariz, que
traballa no Continente, o hotel máis discreto de Capital Sur. Tras a morte da súa nai,
Amalia, Lara cumpre a súa vontade de reunir ós coleccionistas de antollos da patria no
hotel. Este grupo de extravagantes coleccionistas do que formaba parte a falecida Amalia
está composto por Eduardo Lapique, o presidente da patria; Martín Lombao, xornalista;
Carlos Mora, multimillonario e traficante de órganos; Manuel Arce, empresario e Andrés
Caibo, o discípulo de Amalia. Unha vez reunidos, Andrés Caibo é o encargado de
transmitirlles o mandato da falecida Amalia, que é comezar unha nova colección, mais
desta vez coleccionarán algo inmaterial: emocións. Andrés asígnalle a melancolía a
Eduardo; a plenitude, a Manuel; a confusión, a Carlos e a euforia a Martín. Esta
encomenda é a desencadeante dunha serie de actos dos que a propia Lara será testemuña.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Divertido e arrepiante relato. Cunha ampla variedade de recursos”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 719 “Libros”, 27 xuño 2019, p. VI.
Comeza destacando a variedade de recursos estilísticos, figuras retóricas e outros
elementos narrativos empregados por Diego Giráldez na súa novela Hotel para
coleccionistas discretos e apunta que esta é unha novela un tanto grotesca protagonizada
por personaxes poderosos, que teñen a capacidade de gobernar sobre a vida dos demais.
Informa ademais de que esta novela se divide en tres partes ben diferenciadas e que
comeza co asasinato da personaxe Amalia Valverde para continuar co desenvolvemento
dun xogo de poder ben perigoso.
- Ramón Nicolás, “O xogo das diferenzas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”; “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 23 agosto 2019, p. 10.
Comeza aludindo ao debut narrativo de Diego Giráldez, Galería de saldos, e continúa
para centrarse na súa primeira novela, Hotel para coleccionistas discretos, da que ofrece
un breve resumo do argumento principal e unha análise dos recursos estilísticos e
retóricos.
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- Rexina Vega, “A psicopatía do coleccionista”, Tempos Novos, n.º 266, “Cultura”,
“Protexta”, “Narrativa”, xullo 2019, p. 83.
Rexina Vega fai unha recensión da obra Hotel para coleccionistas discretos, de Diego
Giráldez, que conta a historia dun encontro entre coleccionistas de cousas diferentes e
variadas, que ten lugar nun cuarto de hotel, que, segundo Vega, ben podería entenderse
coma unha metáfora, “un xogo formal e unha obra política que busca profundar no horror
vacui do capitalismo”, xa que os personaxes que deambulan pola obra son homes
poderosos, carentes de empatía e rozando a psicopatía. Asemade, Vega asegura que o
estilo da obra, no que predomina unha escrita chea de humor corrosivo, xoga un papel
fundamental e vai acorde coa trama e a finalidade desta maxistral obra con toques
distópicos.
Referencias varias:
- L. C., “El porriñés Diego Giráldez presenta su primera novela”, Faro de Vigo, “Luriñá”,
“Área metropolitana”, 22 marzo 2019. p. 16.
Informa da presentación da primeira novela de Diego Giráldez no Círculo Recreativo
Cultura de Porriño, ao que tamén asistiron a escritora Inma López Silva, o director de
Galaxia Francisco Castro, e a presidenta do Círculo María José Giráldez. Para rematar,
acompañou o acto a pianista Alejo Amoedo.
- A. Baena, “Escribir doe, se se ten vontade de estilo, é un proceso creativo complexo”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 25 abril 2019, p. 11.
Dá conta da presentación da novela na Casa do Libro de Vigo. Comenta o proceso de
escritura detrás da novela e como xurdiu o argumento.
- Ágatha de Santos, “Diego Giráldez. ‘No sé si el poder corrompe, pero saca la parte más
exagerada de cada uno”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 25 abril 2019, p. 38.
Informa da presentación da novela na Casa do Libro de Vigo e reflexiona sobre algúns
dos temas da novela así como do argumento.
- Ana Abelenda, “Diego Giráldez. ‘Non son capaz de poñer os pés na colcha de certos
hoteis”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “Ex umbra in solem”, 14 xuño 2019, p.
10.
Entrevista co autor no que responde a preguntas relacionadas coas emocións presentes na
obra, sobre o proceso de escrita e sobre o seu estilo narrativo.
- Lucía Costas, “La primera novela de Diego Giráldez logra en cuatro meses la segunda
edición”, Faro de Vigo, “Área Metropolitana”, “Louriña”, “O Porriño. Mos”, 17 xullo
2019, p. 13.
Informa da impresión da segunda edición da novela do autor, no que agradece a grande
acollida que estaba tendo a obra entre o público xeral e a crítica especializada.

44

- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Hotel para coleccionistas
discretos de Diego Giráldez.
González Chamadoira Pérez, María Dolores, O asubío do tempo, ilust. Marcos Moral,
Silleda: Edicións Fervenza, xaneiro 2019, 112 pp. (ISBN: 978-84-17094-57-7).
O asubio do tempo é un conxunto de relatos de Chamadoira do Casal, María Dolores
González Chamadoira Pérez. Abre o libro unha dedicatoria ós seus pais e irmáns, unha
cita de Isaac Newton e un limiar da man de Baldomero Iglesias Dobarrio. Nas lapelas da
portada e da contraportada ofrécense datos da autora e de Marcos Moral Campos,
ilustrador do libro. O conxunto de relatos de Chamadoira do Casal ofrecen un percorrido
pola súa infancia en Cangas do Morrazo, nun estilo narrativo que case se achega á prosa
poética e no que se recoñecen formas da fala local. Os relatos distribúense ao longo de
nove seccións: “O asubío do tempo”; “Escolas”, onde recolle vivencias na escola no
faiado de Bernardina, a escola nacional de “Dona Manola” e a escola de Teresa Lorenzo;
“Outros aconteceres”, na que narra acontecementos como a chegada dos primeiros
titiriteiros na primavera; “Os mariñeiros”; “Seráns dos domingos do curso escolar”, onde
revive experiencias como ir ao cine ou ir á Retirosa; “A Congorosa”, con vivencias na
época de sementar o millo e a recolleita; “Remate dun tempo e comezo doutro”, “Antón
Montes Graña”, sección que toma o título do nome do seu avó; e “Lembrando sempre.
Verán de 1936”.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “De prosa, Loliña Chamadoira”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
27 febreiro 2019, p. 9.
Dá conta da presentación do libro na Casa das Artes e Oficios. Destaca algunhas historias
en concreto, e informa de que é o cuarto libro da autora, mais o primeiro no eido da prosa.
- Fernando Franco, “El pregón de Loliña en Cangas”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
23 agosto 2019, p. 9.
Anuncia que a poeta Dolores González, máis coñecida como Loliña Chamadoira, é a
encargada de dar o pregón das festas do Cristo do Consolo de Cangas. Con este motivo o
autor do artigo repasa a produción desta escritora e amenta os títulos O fume do loureiro
(2005); O vento do Noroés (2005); Un globo de novelos (Fervenza, 2016); e O asubío do
tempo (Fervenza, 2019).
Hermo, Gonzalo, Diario dun enterro, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 405,
novembro 2019, 128 pp. (ISBN: 978-84-9151-418-3).
Diario dun enterro é a primeira obra de Gonzalo Hermo (Taragoña, Rianxo, 1987),
gañadora do Premio Narrativa Breve Repsol 2019. A novela preséntase a modo de diario
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onde o protagonista, Xacobe, narra a súa efémera volta a Galicia pola morte do seu avó.
Xacobe é un xove galego que reside coa súa parella nun piso en Sant Antoni, Barcelona,
onde traballa para unha editora. Logo de recibir a nova do falecemento do avó, colle un
avión para chegar a Eiradona, onde se volverá atopar coa súa familia. Rememora unha
vella amizade, a quen agarda ver no funeral. Neses derradeiros días do mes de setembro,
Xacobe recolle neste diario todas as emocións e lembranzas que vai experimentando
durante os días deste costumista rito, tendo sempre en mente a consciencia da brevidade
da súa estancia na vila que o viu medrar e que axiña debe volver a Barcelona retomar a
súa vida logo deste reencontro.
Referencias varias:
- Luis Montero, “Hermo recibe o XIII ‘Narrativa Breve Repsol’ en galego”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 27 novembro 2019, p. 38.
Informa do galardón concedido a Gonzalo Hermo por Diario dun enterro. No acto de
entrega, no que participaron Román Rodríguez, Arantzazu Hernánz, Francisco Castro e
o propio Gonzalo Hermo, sinalouse sobre o galardoado que “se está a consolidar como
referente das letras galegas deste século XXI”.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Diario dun enterro de
Gonzalo Hermo.
Janeiro, Patricia A., Rueiro da cidade escura, Santiago de Compostela: Edicións
Positivas, col. Narrativas, decembro 2019, 261 pp. (ISBN: 978-84-121415-0-4).
Novela asinada por Patricia A. Janeiro (Santiago de Compostela, 1978) que debuxa un
escenario apocalíptico no que, durante a madrugada dun día calquera de 2014, Santiago
de Compostela queda sen luz. Ante tal situación, os personaxes deberán tratar de
adaptarse, aínda que se orixinarán diversos incidentes entre eles que se van describindo
ao longo das páxinas que integran a obra. A nivel formal, a novela componse de catorce
capítulos e un epílogo final que, como se explica nas páxinas iniciais, están nomeados
coas cancións que escoitou a autora mentres a escribía. Tamén se achega o enlace á lista
de reprodución na que se poden escoitar todas elas.
Leira Castro, Rocío, Veleno en familia, A Coruña: Baía Edicións, col. Baía Narrativa,
outubro 2019, 160 pp. (ISBN: 978-84-9995-327-4).
Veleno en familia é unha novela de Rocío Leira Castro (Cee, 1979) que foi finalista no I
Premio de Novela Vilar Ponte que se organiza no concello de Viveiro. A acción da novela
comeza co envelenamento (de aí o título) de Dosinda. A narración deste texto é en
primeira persoa a través das personaxes de Dosinda, Carme e Rosa Mari, todas membros
da mesma familia, sendo Carme a filla de Dosinda e Rosa Mari a curmá de Carme (quen
tamén a criou). A acción ten lugar nunha aldea rural da Galiza nun ambiente un tanto
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opresor para os seus habitantes. As personaxes son arquetipos levados ao extremo.
Dosinda é unha muller que está acostumada a exercer poder sobre a súa filla Carme que
leva toda a súa vida padecendo abuso psicolóxico por parte da nai. Rosa Mari encarna
nesta novela a personaxe de muller liberada que quere fuxir do ambiente no que vive pois
non encaixa nel. O tema principal da novela é a toxicidade das relacións familiares e
matrimoniais.
Recensións:
- Mario Regueira, “O crime perfecto”, Sermos Galiza, n.º 369, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 24 outubro 2019, p. 6.
Salienta como elemento máis destacábel da novela o artellamento da narración que realiza
a autora, baseándose nos monólogos interiores de tres mulleres, tres voces moi ben
caracterizadas que aportan as súas peculiaridades ao argumento. Non obstante, apunta
que a fraseoloxía empregada “acaba por caer ocasionalmente na inverosimilitude”,
ademais da presenza de grallas e castelanismos, que, se ben requirirían dun maior coidado
editorial, non impiden gozar da lectura desta novela.
- Ramón Nicolás, “Noir’ doméstico e rural”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 20 decembro 2019, p. 10.
Repasa a traxectoria literaria de Rocío Leira para presentar Veleno en familia, finalista no
I Premio de Novela Villar Ponte. Indica que a obra pousa o seu argumento nunha historia
de amplo espectro configurada por varios personaxes que conviven á forza nun contexto
desfavorábel. Salienta a solidez da voz dos personaxes e a temática abordada.
Lorenzo Tomé, José, Bergan, A Coruña: Baía Edicións, col. Baía Narrativa, n.º 36, abril
2019, 225 pp. (ISBN: 978-84-9995-312-0).
José Lorenzo Tomé (Guitiriz, 1954) é o autor de Bergan. Nesta obra, o protagonista,
Bergan, fillo do Señor de Penabranca, de dezaseis anos de idade, ten como afección pasar
o tempo con persoas que o seu pai considera pouco apropiadas: os dónigos. Estes son os
antigos habitantes dunha cidade-xardín chamada Dóniga que existía na Chaira onde se
sitúa tamén Penabranca. A Chaira está sometida ao poder de Ténebro, quen destruíu a
cidade de Dóniga. Un día falando cos dónigos Bergan atópase co Vello de Recimal, un
dónigo maior que lle fala desa cidade descoñecida para el. É aí cando Bergan inicia unha
viaxe tanto xeográfica coma histórica cara á verdade desa cidade, falando cos dónigos
que aínda se atopan en Penabranca e visitando lugares máis aló da vila. Nesta viaxe
descobre as memorias de tres sabios (Berto, Desiderio e Nadine) e un mariñeiro (Anzón)
que narran o pasado de Dóniga. Descobre entón as figuras da Serpe e o Cabaleiro. O
primeiro, un ser que vivía na Cova e que abastecía con materiais e protección aos dónigos.
O segundo, un ser que lles axudaría aos habitantes de Dóniga a combater o que nas
memorias se lle chama a Sombra, ou Ténebro coa Pedra Vermella.
Recensións:
- Mario Regueira, “A viaxe épica”, Sermos Galiza, n.º 348, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 30 maio 2019, p. 6.
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Afirma que é unha obra que presenta un mundo de creación complexa, que se rexe polas
súas propias regras e onde as forzas míticas desempeñan un importante labor. Salienta
que o universo creado polo autor goza de gran riqueza e orixinalidade, mais considera
que o ritmo se esvaece ao longo das páxinas.
López, Nazaret, Formigas nos pés, Vigo: Edicións Xerais, novembro 2019, 312 pp.
(ISBN: 978-84-9121-593-6 ). ♦
Formigas nos pés é unha novela de Nazaret López (Lugo, 1959) na que se tratan os temas
do amor, desamor e a superación deste. Para facelo a autora bota man dun grupo de amigas
(anónimas na súa maioría e que se identifican pola súa profesión ou relación coa
protagonista), máis a protagonista da novela é unha muller maior de cincuenta anos que
acaba de pasar por unha ruptura amorosa e que botando man da pintura e dese grupo de
amigas supera o seu desamor. A novela está estruturada en capítulos curtos, ás veces
dunha simple páxina. A medida que avanza o libro eses capítulos comezan a ser máis
longos e a gañar narratividade. A linguaxe empregada pola autora é concisa, chea de
frases feitas, adxectivos cualificativos e refráns. Isto fai que a lectura sexa directa, rápida
e dinámica. Finalmente debemos destacar que certos capítulos do libro se acompañan
dunha canción que nos tenta amosar o vivido pola protagonista nese momento.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Para bailar a vida”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.119, 22 decembro
2019, p. 30.
Recensiona a obra de Nazaret López, explicando brevemente o argumento e explicando
que é unha crónica da vitoria da vida ante o desamor. Salienta que a autora escribe dende
a morte e a propia resurrección.
López, Xavier, 900, Vigo: Galaxia, col. Literaria, n.º 398, agosto 2019, 904 pp. (ISBN:
978-84915-13-89-6). ♦
Libro de Xabier López (Bergondo 1974), gañador do premio Torrente Ballester de
Narrativa en Lingua Galega 2018. O libro contén 904 páxinas nas que se mesturan
diversos tipos de discurso: dende as listaxes, ao cotiá, pasando pola poesía e os escritos
varios. Esta característica levou ao xurado do certame a catalogalo como unha novela río.
A novela xira en torno a tres protagonistas: Pedro Xavier, fidalgo da Casa Grande da
Portuguesa; Francisco Carballo, un fillo dun navieiro industrial; e Xulio Xerome Xustino
Callón, un fillo dun avogado, que comparten ter nacido no ano 1900. O marco espazotemporal desenvólvese a comezos do século XX en escenarios como Compostela, Madrid
ou Flandes. Neste contexto, tal e como se recolle na contracapa do libro, o autor crea non
só unha novela histórica senón tamén unha novela bélica, unha novela bizantina, unha
novela de iniciación, unha estudantina, un Künstlerroman, mesmo unha novela erótica,
unha policial e o que parece unha novela de fantasmas. A nivel formal destacan o uso do
humor e da ironía e un modo de narración moi complexo a través oracións subordinadas
longas.
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Referencias varias:
- R. L. “900”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 197, 15
setembro 2019, p. 6.
Dá conta da publicación da obra de Xavier López, 900, gañadora do Premio Torrente
Ballester da pasada edición. Destácanse algúns dos principais aspectos da súa obra como
a temática e o argumento da novela. Para rematar, destaca algúns dos principais fitos do
autor no ámbito literario.
- Elena Méndez, “Diez libros que leerás en otoño”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “libros”,
20 setembro 2019, p. 3.
Nunha listaxe de libros para ler en outono, fai alusión a 900, definíndoa como unha novela
“sagaz” e “cervantina”, que percorre a historia galega e europea dende o século XIX.
Losada, Ricardo, A casa xunto ao volcán, Premio Viadutos de Novela 2019, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 404, novembro 2019, 204 pp. (ISBN : 978-84-9151416-9).
Obra narrativa de Xosé Ricardo Losada (Rianxo, 1961) que coloca o foco na historia
dunha moza de dezasete anos, Xeila, que deberá facer fronte ás adversidades da vida
(separación dos pais, dúbidas existenciais, medos, inseguridades…) e que conseguirá
superar grazas á Filosofía, nomeadamente, ao pensamento de Nietzsche. A novela pon de
relevo valores como a do pensamento crítico e a importancia do ensino. O escritor
barbancés gañou con esta obra o II Premio Viadutos de Novela.
Recensións:
- X. L. Franco Grande, “Unha novela moi auténtica e humana”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”, “A firma invitada”, 6 decembro 2019, p. 10.
Recensiona esta obra, galardoada co Premio Viadutos de novela 2019. Salienta a
“narración ben construída, moi ordenadamente desenvolvida, cunha prosa concisa e moi
ben detallada”. Explica que na novela hai diversos narradores e que, en ocasións, a mesma
situación aparece narrada por máis dun personaxe, o que permite diferenciar varios puntos
de vista. Polo demais, apunta, é unha novela moi lineal, na que “hai unha exposición
maxistralmente feita” da evolución da personaxe central, dende unha primeira loita
consigo mesma até a loita cos demais.
Referencias varias:
- M. T., “Ricardo Losada presenta ‘A casa xunto ao volcán”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela. Barbanza”, 26 novembro 2019, p. 32.
Informa da presentación o 29 de novembro no auditorio de Rianxo da obra A casa xunto
ao volcán, de Xosé Ricardo Losada. No acto intervirán o autor, Adolfo Muíños, Malores
Villanueva e Antón Riveiro Coello.
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- Selina Otero, “Ricardo Losada. ‘Ten que emerxer no alumnado unha mirada propia”,
Faro de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 403, “Lecturas emocionantes”, 17 decembro
2019, p. 7.
Entrevista con Xosé Ricardo Losada, autor de A casa xunto ao volcán, logo de gañar o
Premio Viadutos de Novela.
Luaces, Beto, Vicus. Un lugar aquelado, Santiago de Compostela: Bolanda Ediciones,
376 pp. (ISBN: 978-84-17702-63-2).
Novela negra de Beto Luaces (Montevideo, 1969) ambientada na cidade de Vigo. Coloca
o foco no mundo da conserva. A historia conta con todos os ingredientes propios deste
tipo de novela (asasinatos, pescudas, detectives…) enlazados por una escrita áxil. O autor
consegue captar a atención do lectorado a través dunha boa dose de intriga e sorpresa.
Recensións:
- Lourdes Varela, “Beto Luaces’ A idiosincrasia de Vigo é moi propicia para a novela
negra”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Entrevista”, 23 maio 2019, p. V.
Recolle unha entrevista a Beto Luaces a propósito da publicación da súa última novela,
Vicus. Un lugar común. Preguntáselle sobre a recepción dos dous volumes da súa saga;
sobre as personaxes da novela, principalmente polo detective Manuel Peixoto; sobre os
autores de novela negra que máis lle inspiran; sobre os porqués de ser o xénero negro tan
atractivo para o público; sobre se se pode falar da existencia da “novela negra viguesa”;
e sobre se está a preparar xa a terceira entrega desta peculiar saga.
- Ramón Nicolás, “Máis ‘noir’ viguesa”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “Ex
umbra in solem”, 27 decembro 2019, p. 10.
Recensión da novela Vicus. Un lugar aquelado, segunda entrega da saga inaugurada por
Beto Luaces, na que se recolle un breve resumo do argumento principal do libro e, sobre
todo, unha descrición do personaxe protagonista, o detective Manuel Peixoto.
Referencias varias:
- Manuel Bragado, “Novela negra viguesa”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 13 agosto 2019, pp. 20.
Reflexiona sobre o fenómeno da novela negra e de como Vigo se converteu, ben por
ambientación das tramas, ben por orixe dos autores, no berce deste subxénero narrativo
dentro da literatura galega. Desta forma alude a algúns dos títulos máis significativos do
noir galego e vigués, nomeadamente Os fillos do lume (Xerais, 2017) de Pedro Feijoo, O
último barco (Galaxia, 2019) de Domingo Villar, Infamia (Xerais, 2019) de Ledicia
Costas, O meu nome é Ninguén (Xerais, 2018) de Manuel Esteban ou Vicus. Un lugar
aquelado (Bolanda, 2019) de Beto Luaces.
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Martínez Alonso, Rubén, Vila Suárez, Noia: Toxosoutos, col. Nume, xullo 2019, 334
pp. (ISBN: 978-84948-96-67-5).
Novela de ficción de Rubén Martínez Alonso (Vigo, 1980) que ten como coordenadas
espazo-temporais a Galicia franquista. O escritor a través da novela fai unha profunda
crítica á sociedade da época, nomeadamente, á aristocracia, unha elite caracterizada polo
egoísmo, a hipocrisía, a envexa, as falsas aparencias etc. Martínez Alonso escolle un
protagonista masculino, Vítor, para ser o encargado de amosar ao lectorado a realidade
da época, provocando a reflexión dende unha ollada crítica.
Recensións:
- Pilar Ponte, “O deleite da descrición. Riqueza, poder, sexo e violencia”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 722, “Libros”, 18 xullo 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”,
“Novidades en galego”, 27 xullo 2019, contracuberta.
Informa da publicación da cuarta entrega narrativa de Rubén Martínez Alonso baixo o
selo editorial Toxosoutos e co título de Vila Suárez. Di que esta é unha novela que encerra
unha historia de riqueza, poder, sexualidade e violencia no Madrid das primeiras décadas
do franquismo. A continuación relaciona o protagonista deste libro, o personaxe Vítor
Suárez, co mítico personaxe Jay Gatsby da novela O gran Gatsby. Finalmente apunta que
se trata dunha obra dedicada ao deleite da descrición, ofrecendo todo tipo de detalles a
través da figura do narrador.
Meixide, Carlos, Camiño de paixóns, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 391, xuño
2019, 144pp. (ISBN: 978-84-9151-345-2).
Obra narrativa de Carlos Meixide (Vilagarcía de Arousa, 1977) a cal define como pulp e
que emprega o motivo temático do Camiño de Santiago como pretexto para explorar a
natureza humana a través de dúas personaxes femininas que, levadas polo azar e pola
paixón, farán o Camiño xuntas. O autor arousán para incrementar a intriga e o misterio
da trama xoga cos elementos do erotismo e das múltiples formas que pode chegar a
adquirir o amor. A novela foi galardoada co I Premio de Novela Camiño de Santiago,
organizado e convocado pola Academia Xacobea.
Recensións:
- Santiago Jaureguizar, “Que necesidade hai de Def con Dos?”, Diario de Pontevedra El
Progreso, “Táboa redonda”, n.º 193, 21 xullo 2019, p. 8.
Pequena reflexión na que o autor fala do último libro de Carlos Meixide, Camiño de
paixóns, na que o autor do propio libro describe o seu argumento, e engade o interese que
tiña en escribir unha historia co Camiño de Santiago como escenario, e cualifica a obra
de “novela pulp”.
- Mario Regueira, “Compostela Cara B”, Sermos Galiza, n.º 356, “fóradeserie”, “ao pé
da letra”, 24 xullo 2019, p. 6.
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Ofrece unha recensión na que menciona que é a primeira gañadora do Premio de Novela
Camiño de Santiago por parte da Academia Xacobea. Destaca que o autor bota unha
“ollada eternamente irónica da galeguidade sobre [a literatura estranxeira que trata o tema
xacobeo]”. Describe o argumento da novela e cualifícaa de áxil. Remata dicindo como
esta obra mestura as dúas caras que rodean a cidade e o Camiño de Santiago: a turística e
propagandística, e a mirada daqueles que teñen que aturar a primeira.
- Diego Ameixeiras, “As amantes xacobeas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“1.280 almas”, 20 setembro 2019, p. 10.
Diego Ameixeiras describe o argumento da novela, que, “transita entre o humor lixeiro,
o comentario de actualidade e un realismo naif”. Sobre a narrativa do autor, indica que
“escribe con transparencia, ten ollo naturalista para a estampa compostelá e consegue
arrincar uns cantos sorrisos”.
- Francisco Martínez Bouzas, “Escritura lineal. Cun argumento barateiro”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 736, “Libros”, 12 decembro 2019, p. VI.
Recensiona a novela de Carlos Meixide, que serve para coñecer a natureza humana. Sobre
a súa escrita, defínea como lineal, con abundante contido erótico e personaxes actuais.
Afirma que o argumento tira da lectura, pero cualifícao como “barateiro”.
Referencias varias:
- Xaquín Núñez Sabarís, “2019: ‘Suspense’ en literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 decembro 2019, p. 30.
Artigo sobre a presenza do thriller e o policial nas letras galegas, no que amenta as obras
Un lume azul, de Pedro Feijoo, O último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia
Costas; Beleza vermella, de Arantza Portabales; Dime algo sucio, de Diego Ameixeiras;
Cmiño de paixóns, de Carlos Meixide; e Carpe diem, de Quico Cadaval.
Montaña, Estro, Un conto siciliano e outras historias, Vigo: Xerais, col. Narrativa,
febreiro 2019, 160 pp. (ISBN: 978-84-9121-479-3).
Obra narrativa de Estro Montaña (Betanzos, 1956), ambientada nas Rías Baixas, que a
través de catorce relatos cheos de intriga, paixón e vinganza, presenta un conxunto de
protagonistas, personaxes masculinos e femininos, que viven facendo uso do exercicio
despótico do poder ou sometidos a el: unha testemuña protexida, un narcotraficante da
Arousa, un garda civil da fronteira portuguesa que se ve inmerso nun suceso, unha muller
obrigada a gravar filmes de contido para adultos etc. O poder e a violencia ou a
dominación das persoas caracterizan a realidade que teñen que vivir os distintos
personaxes.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Unha aposta arriscada. Evocación, sutileza literatura”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, “Libros”, 7 marzo 2019, p. VI.
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Explica que se trata dun conxunto que catorce relatos breves que non deixarán indiferente
o lectorado; os elementos comúns a todos eles son o poder e a vitoria do mal e a miseria
humana. Salienta a calidade do libro, afirmando que se trata dunha aposta arriscada, cunha
narración fermosa, evocadora e sutil. Destaca o primeiro dos relatos, definíndoo como
unha obra mestra.
- Ramón Nicolás, “Desde Sicilia a Galicia”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 15 marzo 2019, p. 10.
Recolle unha recensión da obra Un conto siciliano e outras historias de Estro Montaña,
un conxunto de relatos cos que o autor volve á narrativa despois de máis de dúas décadas
dedicándose á crítica e ao ensaio. Di que se trata dunha serie de historias ateigadas de
tensión narrativa con sospeitas, persecucións, asasinatos e situacións límite con difícil
saída.
- Vicente Araguas, “O libro dun autor de culto”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1089, 26 maio 2019,
p. 30.
Salienta desta obra o seu carácter curioso e misceláneo. Sobre a escrita do autor, defínea
como “directa, eficaz, dotada dunha economía expresiva que facilita moito as cousas”.
Considera a Estro Montaña un autor de culto, que novamente volve demostrar o seu bo
facer neste novo volume.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Estro Montaña: ‘Atráenme os personaxes que resultan imprevisibles”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Entrevista”, 14 marzo 2019, p. V.
Entrevista a Estro Montaña sobre a súa última novela na que responde a preguntas
relacionadas co xénero no que cataloga o libro, coa ambientación, co proceso de escritura,
sobre os personaxes da obra e sobre se o seu labor como crítico literario lle inflúe á hora
de escribir.
- Lourdes Varela, “Estro Montaña. ‘Atráenme os personaxes que resultan imprevisibles”,
La Opinión, “Saberes”, n.º 1.112, “Entrevista”, 23 marzo 2019, p. 7.
Entrevista co autor do libro sobre a obra e cuestións diversas.
- R. L., “Un conto siciliano”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
176, 24 marzo 2019, p. 6.
Presenta a obra repasando a traxectoria literaria do autor e explica brevemente o
argumento, salientando que o poder e a violencia son elementos comúns aos catorce
relatos.
Nogueira, Pablo, B. S. O. Banda Sonora Orixinal, IV Premio Certame de Relatos
Balbino, Silleda: Edicións Fervenza, outubro 2019, 104 pp. (ISBN: 978-84-17094-81-2).
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Novela de novelas de Pablo Nogueira Campo (O Carballiño, 1987), que conta con limiar
da man de Alejandro Nogueira Campo, hibridada e mestizada. Conta con referencias do
film noir, da novela cinematográfica e musical e da novela do Oeste. A estrutura é
continuada e progresiva, composta por vinte e oito breves capítulos: “Nalgún lugar do
afastado Oeste”, “Un disparo certeiro”, “A orquestra”, “Principio de incerteza”, “Ela”,
“Áfica”, “Piano bar”, “Strawberry fields forever”, “Banda sonora”, “Fotogramas de
antonte”, “Acción”, “Max”, “A escena do crime”, “Casares”, “Eterno secundario”, “Film
Noir”, “Contratempo”, “Cara ou cruz”, “Interludio”, “Desafinado”, “Réquiem”,
“Nocturno”, “Crebacabezas”, “Shériff”, “Balada”, “Pedras douradas ó outro lado do río”,
“A maldición dos negros corazóns” e “Fuga e contrapunto”.
Referencias varias:
- Pablo Nogueira, “Días para dedicar tempo á familia e ás amizades”, La Región, “Nadal
2019”, “La Navidad de...”, 24 decembro 2019, p. 79.
Nun artigo sobre as súas publicacións literarias no 2019, Pablo Nogueira fai alusión á súa
novela curta Banda Sonora Orxinal (B. S. O), gañadora do IV certame de relatos Balbino.
Paz, Xabier, Galileo no espello da noite, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa,
xuño 2019, 328 pp. (ISBN: 978-84-9121-548-6).
Obra narrativa de Xabier Paz (A Coruña, 1949) que se centra na figura dun dos
astrónomos máis célebres da humanidade, Galileo. O autor consegue mergullar o
lectorado na súa propia memoria, a través da que desfilan o cativo acosado pola nai, o
estudante irreverente, o home testalán, o pai de familia e o filósofo e científico xenial.
Recensións:
- Mario Regueira, “Reconstrución histórica”, Sermos Galiza, n.º 352, “fóradeserie”, “ao
pé da letra”, 27 xuño 2019, p. 6.
Informa do argumento desta novela histórica. Describe este novo punto de vista no que
se toma a figura de Galileo Galilei que é a de “reconstruír o acontecido, non só nos seus
datos históricos obxectivos, senón tamén no seu contexto cultural”. Escribe tamén que a
súa lectura pode non sempre resultar áxil, e fai alusión aos valores que contén e dos que
trata o libro.
- Francisco Martínez Bouzas, “Brillante fresco. Da traxedia vital de Galileo”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 724, “Libros”, 19 setembro 2019, p. VI/ La Opinión,
“Saberes”, “Novidades en galego”, 19 outubro 2019, p. 6.
Explica o argumento da novela, que se trata dunha ficcionalización a través de materiais
históricos, inserindo o marcador semántico da ficción no contexto histórico. Sobre a
escrita de Paz, destaca a súa gran riqueza lingüística. Sinala que se trata dun “excelente
libro que recolle a paixón e a traxedia vital de Galileo e co que X. Paz pecha con brillantez
a súa triloxía da Italia barroca”.
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Pedreira, Emma, As fauces feroces, A Coruña: Baía Edicións, col. Baía Narrativa, n.º 38,
xuño 2019, 126 pp. (ISBN: 978-84-9995-319-9).
Novela breve de Emma Pedreira (A Coruña, 1978) na que se percibe un alento poético e
unha carga experimental tanto na estrutura escollida, secuencias fragmentarias de curta
extensión que combinan diferentes perspectivas narrativas, coma na creación dun efecto
de estrañamento no lectorado. O volume ábrese cun breve prólogo de Eli Ríos (Londres,
1976) no que se advirte que se trata dunha historia que nos interpela a todas, “ás que nos
roubaron a historia de noso e nos fixeron crer que fomos bruxas, tolas, herexes ou
histéricas por sentir”. A narración acolle as voces de varias voces femininas de distinta
condición: por unha banda, as de personaxes ficticias situadas nun contexto
contemporáneo: Elsa (a nai escritora), Ela (a filla), Ava (amante de Elsa); e, por outra, a
través do discurso epistolar, as voces das figuras históricas Benedetta Carlini (15911661), cuestionada polo papado durante a Contrarreforma italiana polas súas experiencias
místicas, e a monxa Bartolomea Crivelli, coa que compartiu cela durante a súa reclusión
e que se converteu na súa amante. Todas estas mulleres expoñen os seus sentimentos e
afondan en temas como a maternidade e os vínculos entre nai e filla dende unha
perspectiva que se afasta das convencións transmitidas e instaladas no imaxinario, a
sexualidade, o desamor, a educación relixiosa, a morte ou a identidade.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Cunha escrita sensorial. Diversidade afectiva e sexual”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 726, “Libros”, 3 outubro 2019, p. VI/ La Opinión,
“Saberes”, “Novidades en galego”, 2 novembro 2019, p. 7.
Resume o argumento da obra e explica que se trata de dúas historias conectadas pola
diversidade afectiva e sexual. Sobre a escrita de Emma Pedreira, salienta a presenza do
compoñente sensorial e corporal.
Referencias varias:
- O. U. V, “Ficción e realidade histórica flúen á par na última novela de Emma Pedreira
‘As Fauces Feroces”, Diario de Arousa/ El Ideal Gallego/ Diario de Ferrol, p. 37,
“Sociedad”, 16 xullo 2019, p. 36.
Dá conta da publicación da novela e comenta como está escrita na forma de dúas novelas
que se mesturan no tema en común: a diversidade afectiva e sexual. Comenta a frase coa
que comeza o primeiro relato, pequeno homenaxe a Albert Camus, e aproveita para
mencionar próximos proxectos por publicar como son Os corpos invisibles e As voces
ágrafas.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela As fauces feroces de
Emma Pedreira.
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Pérez Tilve, Teresa, O tecido dos soños, Santiago de Compostela: Edicións Fervenza,
2019, 158 pp. (ISBN: 978-84-17094-91-1). ■
Novela de Teresa Pérez Tilve (Xeve, 1945), que conta con prólogo de Armando
Requeixo. Artéllase nos seguintes capítulos: “Coas fías da memoria e do corazón”, “A
mestra”, “As lavandeiras”, “A carteira de Severino”, “Nubes e claros”, “O nacemento e
o rato”, “Terremotos”, “Arminda”, “Adelina”, “Pretendentes” e “Epílogos”.
Protagonizada por Laura, unha mestra nova, que comezou a súa angueira a finais da
década dos sesenta do pasado século, ambientada, por tanto no rural galego dos finais da
Posguerra. Laura, descubrirá a precariedade da docencia no rural nesa época e irá
superando os obstáculos que se lle irán poñendo no camiño
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Tilve presenta o seu libro en Silleda”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 22 decembro 2019, p. 38.
Informa da presentación do libro na casa da Casa da Cultura en Silleda o 26 de decembro,
na que a autora estará acompañada de Armando Requeixo, Anxo Lorenzo e Manuel
Cuíña. Indica que a narración versa sobre a historia de Laura, unha mestra que chega
destinada a unha vila pontevedresa, producíndose un choque entre a súa etapa formativa
e a súa nova realidade.
Portabales, Arantza, Beleza vermella, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 387,
abril 2019, 428 pp. (ISBN: 978-84-9151-317-9).
Novela policial de Arantza Portabales (San Sebastián, 1973) artellada en noventa e sete
capítulos de breve extensión. Nos paratextos iniciais, recolle citas de Agatha Christie,
Mikel Izal e Iván e Amaro Ferreiro. Tamén se indica que os personaxes e situacións da
novela son ficticios, se ben hai referencias ás obras de arte da escultora galega Celeste
Garrido. A narración parte do brutal asasinato dunha adolescente, Xiana Alán, no seu
dormitorio, as aforas da cidade de Compostela Santiago de Compostela. O momento do
asasinato, coincide cunha xuntanza durante a noite de San Xoán na que participan os seus
pais; a súa tía, unha famosa pintora; os seus veciños, Fernando e Inés; e a súa tía Amalia.
Santi Abad e Ana Barroso serán os encargados de investigar este artístico asasinato no
que todos os personaxes semellan sospeitosos.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Quen matou a Xiana Alén?”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“1.280 almas”, 14 xuño 2019, p. 10.
Recensiona Beleza Vermella indicando que se trata dunha revisión das intrigas de cuarto
pechado na periferia dunha Compostela burguesa. Salienta a descrición ambiental e
psicolóxica dos escenarios e personaxes da obra.
-Lorena López López, “Vermella e escura”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”, xullo
2019, pp. 75-76.
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Lorena López achega unha valoración da novela policial en clave psicolóxica Beleza
vermella, de Arantza Portabales Santomé, que narra a historia dunha adolescente
asasinada no seu cuarto durante unha cea familiar á que acoden tamén algúns veciños da
familia da rapaza. A novela explora o vencello entre irmáns, a reacción á perda e ao peso
da culpa abusando, quizais, do recurso das relacións amorosas de todos os tipos. A arte
está moi presente en toda a narración, permanecendo nun primeiro plano e ligada tanto á
beleza como á escuridade do ser humano.
- Francisco Martínez Bouzas, “Coa beleza como fío condutor. Unha verdadeira novela
‘negra”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 722, “Libros”, 18 xullo 2019, p. VI/ La
Opinión, “Saberes”, “Novidades en galego”, 27 xullo 2019, contracuberta.
Comeza repasando a traxectoria da escritora Arantza Portabales e informa da súa última
publicación, a novela Beleza vermella. Desta obra destaca a adscrición ao xénero negro,
discutindo un pouco o significado desta etiqueta, e resume o seu argumento principal de
forma sucinta para, segundo as súas palabras, non facer spoilers.
- Belén López, “Arantza Portabales. ‘Encántame que se mesturen o horror e a beleza”, El
Progreso, “Revista”, 27 xullo 2019, p. 32.
Entrevístase á autora co gallo da publicación de Beleza Vermella, que informa de que o
xénero de misterio xa estivera presente na súa primeira novela Deixe a súa mensaxe
despois do sinal, coa que gañara o premio de novela por entregas de La Voz de Galicia.
Comenta que a novela tamén contén unha especie de homenaxe a Agatha Christie nas
citas coas que se abre a obra. Tamén dá conta da presentación do libro o 12 de xuño na
libraría Cronopios de Pontevedra.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, "Arantza Portabales homenaxea a novela negra en 'Beleza vermella", La
Voz de Galicia, "Cultura", 9 maio 2019, p. 35.
Presenta a nova novela de Arantza Portabales, logo de escribir Sobrevivindo, narración
coa que gañou o Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia 2015. Afirma que
a novela naceu do seu interese por escribir unha obra en homenaxe ao xénero negro sen
limitacións de espazo. Explica de xeito breve o argumento da novela, cuxo punto de
partida de desenvolvemento da trama é o asasinato da moza santiaguesa Xiana Alán. A
autora explica que emprega a trama e a dosificación do suspense para mergullarse no
perfil psicolóxico dos personaxes.
- Belén López, “Ledicia Costas e Pedro Feijóo celebrarán o 17 de maio en Pontevedra”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 11 maio 2019, p. 50.
Informa da celebración do 17 maio en Pontevedra, na que os libreiros sairán á rúa. Varios
autores acudirán a presentar as súas obras e a manter encontros co público. Entre eles
están Ledicia Costas, autora de Infamia; Aranza Portabales, autora de Beleza vermella;
Pedro Feijoo, que vén de lanzar a décimo primeira reedición de Os fillos do mar e segue
a triunfar cos seus últimos títulos Camiñar o Vigo vello e Sen piedade. Tamén estará
presente Iria Collazo, que vén de publicar A casa do paralelo 54.
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- Montse García “Arantza Portabales presenta ‘Beleza vermella”, La Voz de Galicia,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 15 maio 2019, p. L9.
Faise eco da presentación do libro na libraría Cronopios, na que participarán a autora,
Inma López Silva e Francisco Castro.
- Montse García, “Libros de Arantza Portabales e Manuel Portas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día das Letras Galegas”,
“Hoxe”, 16 maio 2019, p. L9.
Faise eco da sinatura de libros que realizarán Arantza Portabales e Manuel Portas das súas
últimas novelas en El Corte Inglés.
- Belén, López, “Arantza Portabales’. Encántame que se mesturen o horror e a beleza”,
Diario de Pontevedra, 20 maio 2019, contracuberta.
Recolle unha entrevista a Arantza Portabales na que fala do inicio da novela, da presenza
da escultora Celeste Garrido, da localización do argumento en Santiago de Compostela e
nos seus arredores e da posta en escena de Deixe a súa mensaxe despois do sinal.
- Daniel Salgado, “Arantza Portabales’. Todos ao final conseguimos empatizar coa parte
escura dos demais, outra cousa é que o manifestemos claramente”, Sermos Galiza, n.º
347, “Fóra de serie”, 23 maio 2019, pp. 4-5.
Entrevista a Arantza Portabales sobre a novela e o seu proceso creativo. Comeza
resaltando a importancia da cor vermella, presente no título e obsesión de varios
personaxes da novela. Segundo a propia autora, a novela artellóuselle na cabeza a partir
da frase: “a beleza é vermella como unha cunca de cereixas”. Analiza tamén a posición
social dos protagonistas, que gozan dun elevado nivel económico e cuxas profesións
amosan o contraste do mundo artístico co mundo pragmático. No tocante á confección
dos personaxes, explica que parte do estereotipo para logo desbaratalo, rachalo, destruílo
e é isto o que fai que o lector fai que conecte con eles. A autora salienta que, máis que
novela negra, a súa obra é policial, posto que quere homenaxear a literatura que lía de
cativa, mencionando a figuras como Agatha Christie e o seu personaxe Hércules Poirot.
Non obstante, hai conexións coa novela negra froito das paixóns que derivan de segredos
agochados en aparentes relacións ideais ao longo da historia. En canto á descrición da
localización, fálase do escenario situado en Santiago de Compostela e urbanizacións
próximas, aspecto que admite non ser o seu forte, fronte á descrición psicolóxica das
personaxes, que é a súa especialidade. Finalmente, fala da súa relación coa realidade ao
escribir, e é que ela considera que “a realidade sempre supera a ficción, sempre é máis
brutal, e nunca é tan fermosa como a literatura”.
- Ramón Rozas, “Libros á rúa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“Saga/fuga”, 23 maio 2019, p. 25.
Informa sobre a iniciativa do Concello de Pontevedra en colaboración con librarías da
vila chamada “Os libros galegos saen á rúa”. A xornada contará coa asistencia de Ledicia
Costas, Arantza Portabales, Pedro Feijoo e Iria Collazo. Esta iniciativa nace no seo da
celebración Día das Letras Galegas.
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- O. U. V., “Arantza Portabales. ‘No sé qué clase de perversión hay en mí que me lo paso
bien matando gente”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 31 maio 2019, p. 37.
Dá conta da presentación da novela na libraría Moito Conto e comenta o argumento da
mesma, a influencia de Agatha Christie na obra, así como fala de futuros proxectos.
- Ana Abelenda, “Arantza Portabales. ‘Penso que as cousas boas que me pasan non as
merezo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Entrevista”, 7 xuño 2019, pp. 1-2.
Entrevístase á autora co gallo da publicación da súa novela, que comenta a influencia de
Agatha Christie no libro, así como a súa escolla da aldea de Cacheiras para a ambientación
da novela.
- R. L., “Beleza vermella”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
187, 9 xuño 2019, p. 4.
Informa do argumento desta novela negra, e cualifica a autora coma “unha das voces
cruciais da novela negra galega contemporánea”. Seguidamente, fai un percorrido pola
vida profesional da autora.
- Lourdes Varela, “Arantza Portabales’. A literatura policial é a que mellor radiografía a
sociedade”, Faro de Vigo, “Faro da Culura”, n.º 717, 13 xuño 2019, p. V. / La Opinión,
“Saberes”, 22 xuño 2019, p. 7, “Entrevista”.
Entrevista con Arantza Portabales sobre a súa última novela e sobre o cambio de rexistro
que supón con respecto á súa anterior novela. Responde tamén a preguntas relacionadas
coas súas personaxes e con posíbeis influencias de Agatha Christie e tamén sobre o éxito
que ten a novela negra.
- Rosé Carrera, “La Feira do Libro disfruta con su nueva ubicación en Príncipe”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 30 xuño 2019, p. 7.
Artigo sobre a Feira do Libro en Vigo no que se apunta que os libros máis vendidos en
galego son Beleza vermella, de Arantza Portabales; seguido de O último barco, de
Domingo Villar; e Camiñar o Vigo vello, de Pedro Feijoo.
- Cucaq M. Gómez “Fuga a lo Bonnie and Clyde”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “Presentación”, 16 xullo 2019, p. 62-63.
Sinálase a presentación da novela na Librería Miranda e indícase que gozou de boa
acollida tanto polos lectores en galego coma en castelán.
- Nerea Aragunde, “A libraría Nós pon en valor as letras galegas co Verán Literario”;
Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Ciudad”, 7 agosto 2019, p. 16.
Dá conta do evento anual que organiza nos veráns a libraría Nós de Sanxenxo, e do
propósito tras estas citas, que é nas palabras de Xaime Corral, impulsor da iniciativa,
“facer unha pequena representación das letras galegas”. Informa dos autores que foron
durante ese verán e as obras que foron presentar: Ledicia Costas con Infamia, a autora
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Arantza Portabales, que presentaba a súa obra publicada en galego Beleza vermella e
Domingo Villar con O último barco.
- Susana Acosta, “Galicia, todo al negro”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 25 outubro 2019,
cuberta.
Artigo sobre a popularidade da novela negra entre os escritores galegos no que menciona
as obras O úlitmo barco, de Domingo Villar; Beleza vermella, de Arantza Portabales;
Infamia, de Ledicia Costas; e Vicus, un lugar aquelado, de Beto Luaces.
- Nacho G. Menéndez, “Me limito a observar a capturar. ¡Sería tan feliz con un metro en
Santiago!”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 25 outubro 2019, p. 59.
Faise eco da presentación da novela en Lugo. Repasa a traxectoria literaria da autora e
salienta a súa capacidade de observación. Asevera que os críticos literarios afirman que
se trata da próxima autora de referencia da literatura española, etiqueta que ela rexeita.
- Melissa Gómez, “Arantza Portabales. ‘Síntome moi de Marín. Foi unha época da miña
vida moi feliz”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “De Cantodarea a Domaio”, 2
novembro 2019, p. 5.
Entrevista a Arantza Portabales na que responde a preguntas sobre a súa paixón pola
escrita, sobre a idea de escribir esta novela negra, sobre a acollida entre o lectorado en
galego e castelán, sobre a homenaxe que fai a escultora marinense Celeste Garrido e sobre
a posta en escena de Deixe a súa mensaxe despois do sinal.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Beleza vermella de
Arantza Portabales.
- Xaquín Núñez Sabarís, “2019: ‘Suspense’ en literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 decembro 2019, p. 30.
Artigo sobre a presenza do thriller e o policial nas letras galegas, no que amenta as obras
Un lume azul, de Pedro Feijoo, O último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia
Costas; Beleza vermella, de Arantza Portabales; Dime algo sucio, de Diego Ameixeiras;
Cmiño de paixóns, de Carlos Meixide; e Carpe diem, de Quico Cadaval.
Portas, Manuel, Por puntos, Premio Blanco Amor 2018, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Literaria, n.º 385, marzo 2019, 254 pp. (ISBN: 978-84-9151-311-7).
Quinta novela na traxectoria literaria de Manuel Portas (Barcelona, 1960), gañadora do
XXXVII Premio Blanco Amor que convoca a Fundación do escritor en colaboración coa
Deputación de Ourense. O autor ambienta a narración nunha atmosfera contemporánea
na cidade de Santiago de Compostela para presentar, a través de vinte capítulos titulados,
unha trama centrada nas vidas dun grupo de persoas que coinciden durante catro xornadas
nun curso de reeducación para recuperar o carné de conducir, logo de diversas infraccións
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que os levaron a perder os puntos. Deste xeito, a voz narrativa en terceira persoa –
perspectiva que só se altera no capítulo IV na que aparece a primeira persoa– vai dando
conta das súas biografías, dos acontecementos do pasado e do presente, das súas
esperanzas, segredos e soños, mais, sobre todo, da soidade e frustracións que arrastran, e
espindo as vidas de Marité, Merche, Rosa, Adela, Puri, Paco, Xosé Carlos, Tupé,
Anselmo e Adolfo, o profesor, sempre dende unha posición amábel. Froito desta
casualidade que os fai compartir un tempo xuntos, nalgún caso xorde a posibilidade de
atopar o amor e a complicidade que mitigue o illamento e a infelicidade. O conxunto
conforma así unha novela coral, de personaxes trazados con profundidade, enfocada cun
estilo sinxelo e que acolle pinceladas de humor e algún que outro retrato acedo da
sociedade actual.
Recensións:
-Inma Otero Varela, “Realismo sobre rodas”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”, abril
2019, pp. 99-100.
Inma Otero presenta a nova novela de Manuel Portas, Por puntos, que se centra na vida
dun grupo de persoas que acoden a unha academia para recuperar os puntos perdidos dos
seus carnés de conducir. O autor emprega diversos trazos dialectais que completan a
caracterización dos personaxes e sitúa a acción nun aparente ambiente de igualdade, pois
están “todos igualados polo mesmo escarmento”, que fai que resalten as diferenzas entre
homes e mulleres dun xeito peculiar e diferente. Trátase, pois, dunha reflexión sobre o
ser humano con gran compoñente emotivo e un ton humorístico que tingue a obra na súa
totalidade.
- Francisco Martínez Bouzas, “Vidas cruzadas nun cursiño. Espontaneidade e doses de
humor”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 725, “Libros”, 6 xuño 2019, p. VI.
Comeza facendo un breve repaso da traxectoria literaria do autor para centrar a súa
atención na súa última publicación; Por puntos. Informa de que se trata dunha novela
coral que reúne nun cursiño de recuperación de puntos do carne de conducir un conxunto
de seres humanos quebrados por varias circunstancias da vida moi diverxentes entre eles.
O autor vai tecendo a historia de cada quen, contándonos as súas preocupacións, medos
e alegrías, ao mesmo tempo que as vai enredando coas peripecias das outras personaxes
até construír unha rede de complicidade que os leva lonxe da soidade. Finalmente fai
alusión ao carácter cómico, fresco e espontáneo dos elementos lingüísticos e do estilo
narrativo que define a esta obra.
- Armando Requeixo, “Gañar por puntos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.095, 7 xullo 2019, p.
30.
Informa da novela do autor ao que se describe coma “unha das voces narrativas máis
destacadas do actual panorama galego”. Menciónanse xunto a esta as anteriores obras do
autor, e destaca o escenario no que se sitúa a trama da novela, que semella a “clásica
fórmula de xuntanza de personaxes en contornas obrigadas”. Dá conta dos principais
temas da novela coma o enganoso da aparencia ou o profundo das verdades ocultas, así
como dá uns apuntes de estilo da novela, destacando a súa prosa fluída da que destaca o
dominio dos diferentes rexistros.
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- Ramón Nicolás, “De carne e óso”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 2 agosto 2019, p. 10.
Comeza explicando que compartir catro xornadas para recuperar o carné de conducir é o
punto de partida deste libro gañador do Blanco Amor, no que pouco a pouco se vai
erixindo unha cartografía individual e coral que revisa as esperanzas e angustias dun
grupo de persoas que, compartindo confidencias, pretenden iluminar as posibilidades dun
futuro mellor.
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Portas presenta a obra coa que gañou o Blanco Amor, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 29 marzo 2019, p. 39
Dá conta da presentación da novela Por puntos, celebrada no Pazo Provincial, coa
presenza do vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández. Destaca que
foi gañadora do XXXVII Blanco Amor de novela longa, cerimonia na que o presidente
de Galaxia, Antón Vidal Andión, valorou a novela de “sentimental, traxicómica,
corrosiva e actual”.
- Joel Gómez, “En Santiago hai personaxes políticos que poden dar moito xogo literario”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 11 abril 2019, p. L2.
Dá conta da presentación da novela de Manuel Portas na cafetería Airas Nunes, á que
tamén asistiron a crítica literaria Inma Otero e o director de Galaxia Carlos Lema, na que
actuou o músico Xoán Curiel. Destaca que esta novela de Portas gañou o Premio Blanco
Amor 2018 de narrativa, e as verbas do autor sobre a novela, que indica que mostra “o
extraordinario de vidas ordinarias e anónimas”.
- Montse García “Manuel Portas”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, 15 maio 2019, p. L9.
Indica que Manuel Portas falará do seu novo libro no Café New York de Bertamiráns.
- Montse García, “Libros de Arantza Portabales e Manuel Portas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día das Letras Galegas”,
“Hoxe”, 16 maio 2019, p. L9.
Faise eco da sinatura de libros que realizarán Arantza Portabales e Manuel Portas das súas
últimas novelas en El Corte Inglés.
- L. Romero, “La Feira do Libro se estrena con autores destacados y novedades literarias”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 13 xuño 2019, p. 10.
Informa da participación de Manuel Portas na Feira do Libro de Cambados asinando
exemplares da súa última novela Por puntos.
- O. U. V., “Manuel Portas trata de sacar o ‘extraordinario que hai nas vidas ordinarias’
na súa nova novela, ‘Por puntos”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 15 xuño 2019, p. 36.
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O artigo informa da presentación da novela na libraría Moito Conto, e de que conseguiu
gañar o premio Eduardo Blanco Amor de novela. Comenta o argumento da novela e ao
respecto engade que a novela está sendo moi ben recibida polo público. Por último, fai
un pequeno percorrido pola vida profesional do autor.
- L. Martínez, “Manuel Portas presentó ‘Por puntos’ en Celanova”, La Región,
“Provincia”, 30 novembro 2019, p. 34.
Faise eco da presentación da novela de Manuel Portas na Casa dos Poetas de Celanova.
Acompañaron o autor no acto Xoán Carlos Domínguez Alberte e Antonio Piñeiro.
Porteiro, María Xosé, Buscando a Clara, Vigo: Editorial Elvira, col. Historias para
coñecermos Vigo, marzo 2019, 62 pp. (ISBN: 978-84948786-4-0).
Obra de María Xosé Porteiro (Madrid, 1952), cuxa acción se centra no antigo concello
vigués de Lavadores. A novela abarca o período de tempo comprendido entre a guerra
civil e a actualidade, onde as cuestións sociais e económicas están moi presentes. Nesta
historia coñecemos a Mariña, unha muller de clase traballadora, que, quedando soa e
embarazada na posguerra, busca un emprego na fábrica de cerámica de Santa Clara,
decidida a sobrevivir até que o seu marido Cristovo saia do cárcere. A través destas
páxinas, e xunto coas fotografías que acompañan a narración, podemos ver como a cidade
de Vigo foi cambiando cos anos. Ao regreso de Cristovo, Mariña casa con el, e nace a
pequena Clara, separada quince anos da súa primeira filla, Helena. Xunto a esta familia,
podemos ver os cambios sociais dun Vigo que medrou vertixinosamente, pero que pese a
iso, esta familia logrou manter a súa casa na zona rural de Candeán. Tamén se reflicte o
impacto dos anos 80, coa chegada da heroína e outras substancias, que abriu unha ferida
na cidade que aínda a día de hoxe non pechou: Clara, futura arqueóloga e nai recente,
morre nun accidente, froito das malas compañías. Tras a súa morte, Helena, Mariña e
Cristovo fanse cargo da filla de Clara, Moraima, a viva imaxe da súa nai; unha rapaza
máxica e rebuldeira, moi apegada aos seus avós e a ese recuncho na natureza que a familia
logrou conservar.
Referencias varias:
- M. N., “Pantemia literaria autóctona”, Atlántico Diario/ La Región, “Galicia Sur-Punto
de Encuentro”, “Vigo”, “Novelas y escritores”, 29 setembro 2019, p. 31.
Nun artigo sobre o movemento literario en Vigo, amenta os autores Domingo Villar,
Pedro Feijoo, María Xosé Porteiro e María Reimóndez e os seus últimos títulos
publicados.
Porteiro, María Xosé, Sándalo, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 388, abril
2019, 396 pp. (ISBN: 978-84-9151-319-3).
A xornalista, política e escritora María Xosé Porteiro (Madrid, 1952) percorre nesta
novela parte da historia da emigración de Cuba a Galicia para rescatar a súa memoria –
pois viviu en Cuba até os catorce anos–, afondar en cuestións como a busca da identidade
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e ofrecer unha interpretación da realidade histórica dos séculos XIX e XX a través dun
conxunto de informacións de carácter enciclopédico que se mesturan coa ficción,
servíndose das peripecias de varias familias. Cun título simbólico, que evoca o recendo
perdurábel da madeira de sándalo, a narración arrinca en 1823, co aforcamento de Rafael
del Riego, protagonista da sublevación liberal de 1820 e as vinganzas brutais dun rei
absolutista, e remata en 2015, coa estancia dun dos protagonistas na cociña familiar en
Galicia, e evoca feitos históricos como o inicio da guerra de liberación da República de
Cuba en Armas (1869) co Grito de Yara, o desembarco de José Martí, a entrada na Habana
das tropas revolucionarias de Fidel Castro e a instalación dun réxime comunista, a
Segunda República española, o alzamento fascista e o franquismo. Así mesmo, alúdese a
acontecementos culturais relacionados con Galicia, tales como a estrea do himno, o
nacemento da Academia, a construción do Centro Galego ou da entidade Hijas de Galicia
creada en 1917, dedicada ás necesidades e problemas das mulleres, ou o paso de Curros
Enríquez pola illa, entre outros. Estruturada en seis libros, á súa vez divididos en capítulos
precedidos polo ano no que se sitúan, a novela combina a terceira persoa narrativa con
extractos do “Diario de Quina” coa perspectiva desta personaxe en primeira persoa –fío
condutor da trama, pois é esta coa que arrinca a trama cando vai escoitar misa tras a morte
da súa nai, Leonarda–, e recorre decontino aos saltos temporais e á fragmentación para se
internar nun complexo percorrido arredor da emigración, sen deixar de lado feitos
dramáticos como a prostitución das mulleres na diáspora polos seus propios paisanos, as
familias monoparentais levadas adiante por nais abandonadas pola bigamia dos homes en
Cuba, o racismo, o espolio de terras e cartos ou a escravitude, entre outros moitos
aspectos.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O recendo dunha caixa de sándalo”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”; “Ex umbra in solem”, 31 maio 2019, p. 10.
Identifica a temática da obra da esperada novela de María Xosé Porteiro, a emigración,
abordada dende unha perspectiva fragmentaria e acumulativa. Salienta que se trata dunha
obra cunha proposta narrativa integradora.
- Francisco Martínez Bouzas, “Entre Cuba e Galicia. Douscentos anos de intrahistoria”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 718, “Libros”, 20 xuño 2019, p. VI/ La Opinión,
“Saberes”, “Novidades en galego”, 29 xuño 2019, p. 6.
Recensiona a novela, definíndoa como historia de historias. Explica que a autora aborda
dende a historia o fenómeno da emigración galega a Cuba antes e despois da súa
independencia. A novela presenta un carácter fragmentario que amalgama diversos feitos
históricos alternados con ficción. Salienta Martínez Bouzas que a novela tamén se detén
na intrahistoria cubana, especialmente a partir de vivencias de familias galego-cubanas.
Apunta que a novela salienta o compromiso dos masóns nos procesos de independencia
en América e que avoga polo feminismo.
- Carme Adán, “Relatos de vida ou a paixón da liberdade”, Grial, n.º 223, “O espello das
letras”, xullo 2019, pp. 77-78.
Carme Adán realiza unha análise sobre o contido de Sándalo, obra de María Xosé
Porteiro, que trata a relación entre Galicia e Cuba entre 1823 até 2015 de xeito non lineal
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e mesturando diversas tramas. A emigración é o fío condutor de moitos dos relatos e a
procura da liberdade o fin último de todos eles. Ademais, a novela tamén destaca a
importancia do Centro Galego da Habana, da memoria colectiva e a necesidade de
conectar cos devanceiros.
- Armando Requeixo, “Sándalo recendente”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.102, 25 agosto 2019,
p. 30.
Dáse conta da publicación da novela de María Xosé Porteiro. Informa do argumento da
novela, e loa o protagonismo feminino que toma parte na obra. Destaca a mestura entre o
autobiográfico e o documental da novela, así como “unha prosa declaradamente mestiza,
que bebe igual do realismo máxico do boom latinoamericano que da eficiencia da escrita
periodística”.
- Débora Campos, “A máis latinoamericana das novelas galegas”, Tempos Novos, n.º 268,
“Cultura”, “Protexta”, “Narrativa”, setembro 2019, p. 81.
Débora Campos fai unha recensión da obra Sándalo, de María Xosé Porteiro. “Conta unha
historia, a dos lazos históricos entre Cuba e Galicia dende as primeiras décadas do século
XIX até un tempo máis ou menos contemporáneo”, polo que deambularán personaxes
coma Quina, Leonarda ou Xermán. A obra amosa a cara máis oculta e merdenta da
emigración -en palabras de Campos-. Deste xeito, a prostitución, a bigamia, o espolio de
terras e cartos ou o racismo serán algúns dos temas mais recorrentes na obra.
Referencias varias:
- Sandra Cuíña, “É unha novela árbore, con moitas polas” El Correo Gallego, “Santiago”,
1 maio 2019, p. 25.
Informa da presentación da novela de María Xosé Porteiro na Feira do Libro, no posto da
Editorial Galaxia. Entrevístase a autora, que explica o motivo polo cal escolleu o ano
1883 e comenta o argumento do libro.
- Montse García, “María Xosé Porteiro une Galicia e América en ‘Sándalo’, o seu regreso
á novela”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 maio 2019, p. 35.
Dá conta da presentación de Sándalo na Feira do Libro de Santiago, na que a autora estivo
acompañada polo presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, e
pola escritora e filósofa Carme Adán. Na entrevista explica como a idea da novela xurdiu
ao seu regreso de Arxentina e Uruguai. Tamén comenta a súa vivencia en Cuba, que
influíu definitivamente na escrita do libro.
-Rubén Balmaseda, “María Xosé Porteiro presentará el día 25 su nuevo libro, ‘Sándalo”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 21 maio 2019, p. 20.
Faise eco da presentación do último libro da autora o 25 de maio na libraría Trama de
Lugo. No acto, estará acompañada por Luz Darriba, Martín Fernández e Francisco Castro.
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- Manuel Cendán, “María Xosé Porteiro”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Letras de
cambio”, 23 maio 2019. p. 17.
Lembra o acto de presentación do libro Covardes (Ir Indo, 2002) celebrado en Ferrol no
que acompañou á súa autora, María Xosé Porteiro, co gallo da publicación da súa última
novela, titulada Sándalo e editada por Galaxia.
- Nacho G. Menéndez, “Es un homenaje a las miles de personas que emigraron”, El
Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 24 maio 2019, p. 61.
Informa da presentación da novela na libraría Trama de Lugo, na que acompañarán á
autora o periodista Martín Fernández Vizoso, a artista Luz Darriba e Francisco Castro,
director de Galaxia.
- Sebas Senande, “María Xosé Porteiro presentó ‘Sándalo’, un canto a la emigración, en
Trama”; El Progreso, “Cultura, “Vivir”, 26 maio 2019, p. 61.
Dá conta da presentación da novela na libraría Trama de Lugo, na que acompañou á
autora o periodista Martín Fernández Vizoso, Luz Darriba e Francisco Franco.
- Fernando Franco, “Y el que presenta mi Porteiro”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
29 maio 2019, p. 12.
Informa da presentación da novela na librería Cartabón en Vigo, na que a autora estará
acompañada da concelleira Isaura Abelairas, o crítico literario Ramón Nicolás e o director
de Edicións da Editorial Galaxia, Carlos Lema.
-Ana Baena, “María Xosé Porteiro. ‘Escribo agora esta novela porque xa teño madurez
para poder entender o que pasou”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 31 maio 2019,
p. 12.
Entrevístase a autora, que fala da combinación de personaxes reais así como ficticios, o
proceso de elaboración da novela e a parte persoal da autora no libro. Informa tamén da
presentación da novela na libraría Cartabón, na que acompañaron a autora o crítico
literario Ramón Nicolás e o editor de Galaxia Carlos Lema.
- Elisabet Fernández, “María Xosé Porteiro. ‘Vuelve el momento de entender lo que es
irse de casa, la emigración”, La Región, “Ourense”, “Foro La Región”, 11 xuño 2019, p.
10.
Entrevista a autora da novela, informando que se presentará no centro Valcárcel ás 20.30,
xunto co periodista Alfonso S. Palomares e a ex-directora da Fundación Galicia
Emigración da Xunta Pilar Pin. Dáse conta da vida da autora, parte dela vivida en Cuba,
e pregúntaselle pola relación que ela percibiu entre Galicia e Cuba. A raíz disto, continúan
falando do tema da memoria, e como segue sendo a relación entre estas dúas rexións a
día de hoxe. A autora comenta a razón pola que tardou 17 anos en publicar esta novela e
os plans de futuro de publicar a novela Buscando a Clara. Explica o significado do título
da novela, Sándalo, e remata a entrevista cunha reminiscencia á súa infancia.
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- Pilar Cheda, “A viaxe que non defrauda”, El Progreso, “Revista”, “Lecturas”, 13 xullo
2019, p. 27.
Recolle unha serie de recomendacións literarias entre as últimas novidades editoriais
publicadas en lingua galega para desfrutar no tempo estival. Entre estas obras destaca o
último da triloxía do detective Leo Caldas, O último barco de Domingo Villar; a novela
da emigración Sándalo, de María Xosé Porteiro; ou a primeira novela de Ledicia Costas
dirixida a público adulto, Infamia.
- T. M., “El PSDG propone a la exdiputada y periodista María Xosé Porteiro como adjunta
a la valedora do pobo”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 31 xullo 2019, p. 8.
Dá conta da candidatura da exdeputada, periodista e escritora a ser valedora do pobo, e
informa da publicación do seu libro Sándalo na Editorial Galaxia.
-Rosa Suárez, “Sándalo…”, Luzes, n.º 72, “As libreiras”, setembro 2019, p.86.
Rosa Suárez, da librería lucense Trama, recomenda a lectura de Sándalo, unha obra de
María Xosé Porteiro que analiza a relación entre Galicia e Cuba a través da historia dos
da Casa do Rego.
- Débora Campos, “Conversa con María Xosé Porteiro”, Tempos Novos, n.º 268,
“Cultura”, “Protexta”, setembro 2019, pp. 78-80.
Débora Campos (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a María Xosé Porteiro
(entrevistada), tras a publicación da súa segunda novela Sándalo, que “enlaza dous
séculos de historia entre Cuba e Galicia (...) a xesta dos galegos e das galegas que
marcharon da terra para construír a América”. Así, Porteiro responde algunhas preguntas
relacionadas, principalmente, coas vivencias persoais da escritora, coas obras que a
influenciaron, coa súa perspectiva acerca da narración canónica da emigración galega ou
co porqué da portada do seu libro.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela Sándalo de María Xosé
Porteiro.
- Andrés Bernández, “María Xosé Porteiro presenta ‘Sándalo’ en El Corte Inglés”, El
Correo Gallego, “Santiago”, “24h de Compsotela”, 31 decembro 2019, p. 25.
Informa da presentación do libro de María Xosé Porteiro no Salón de Ámbito Cultural de
El Corte Inglés. No acto, acompañarán a autora Xosé Antonio Perozo, Manuel Bragado
e Pati Blanco.
Reimóndez, María, As estacións do lobo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Narrativa, setembro 2019, 390 pp. (ISBN: 978-84-9121-570-7).
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Nova entrega narrativa de María Reimóndez (Lugo, 1975) que se encadra no seu “Ciclo
dos elementos”, proxecto en construción composto por novelas que se poden ler de forma
independente, pero con elementos e historias comúns, nas que a terra –En vías de
extinción (2012), A música dos seres vivos (2015)–, o lume –Dende o conflito (2014) e
As cousas que non queremos oír (2017)–, a auga –na que se integraría o presente texto–
e o aire conforman un espazo literario poboado por personaxes femininas unidas pola súa
propia decisión. Neste caso, a voz narrativa externa á acción explora os límites do amor
a través dos sentimentos e emocións de Clara, empregando como fío condutor metafórico
do sometemento das mulleres o proceso de domesticación que deu paso do lobo ao can,
idea que instala xa a cita inicial do veterinario M. V. Gerzovich, e presentando un retorno
ao salvaxe como vía para a liberación da protagonista, ademais de poñer o acento en
aspectos como as convencións sociais e patriarcais que están na base das relacións e de
desmontar a visión da parella e a familia sanguínea a prol dos afectos escollidos. Dende
o punto de vista estrutural, a novela presenta tres partes: “A domesticación do lobo”, “O
espertar do lobo” e “Ceibar o lobo”, cada unha delas dividida á súa vez en fragmentos
intitulados co nome das estacións (inverno, primavera, verán e outono), agás a última
delas, que comeza e remata no inverno. Ademais, o discurso interrómpese para introducir
extractos tomados do Manual de desadestramento canino: aprender a desaprender, de
C. Ferreira Souto, arredor das técnicas para controlar un can e as características destes
animais. O argumento céntrase na interioridade da luguesa Clara quen, malia se
considerar bisexual, se muda a Múnic seguindo a súa parella, Franz, aínda que axiña
descobre nel un ser detestábel. A relación provócalle unha fonda infelicidade, pois el
ignóraa e trátaa despectivamente, ademais de non se sentir ben nunha cidade na que non
domina o idioma. Clara atopará axuda e conforto tanto na cidade de Lugo e noutros
espazos, coma co homosexual Philip, Harper e con outras personaxes que forman parte
do seu círculo de afectos e xa apareceron en novelas anteriores da autora: a cantante de
moda MK, a intérprete Gaia e as xornalistas Aurora e Saínza Combarro –personaxes de
A música dos seres vivos, En vías de extinción, As cousas que non queremos oír e Dende
o conflito, respectivamente–, ademais de afondar no coñecemento do mundo dos cans.
Grazas á experiencia vivida, Clara comezará a recuperase até converterse nunha experta
adestradora canina.
Recensións:
- Mario Regueira, “Sen domesticar”, Sermos Galiza, n.º 377, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 19 decembro 2019, p. 6.
Explica que a trama nos fai acompañar a historia de Clara, dende o illamento a unha vida
máis libre, unha mostra de empoderamento. Salienta que Reimóndez vertebra “unha
historia organizada como unha especie de domesticación inversa, un retorno á liberdade
e ao salvaxe”. Sobre o estilo da autora, destaca a súa solvencia e a capacidade para manter
a intriga.
Referencias varias:
- Santiago Jaureguizar, “Quero adoptar un par de irmáns Coira”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 202, 20 outubro 2019, p. 8.
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Recolle a opinión do crítico Xosé Manuel Eyré sobre A estación do lobo, que asegura que
“atopar unha novela como esta, onde os sentimentos son os protagonistas, é unha gozada”,
mais critica a falta de personaxes heterosexuais bondadosos.
- Ana Baena, “María Reimóndez. ‘Ante o sistema de normalidade da violencia, hai que
crear alternativas”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 12 novembro 2019, p. 23.
Entrevista a María Reimóndez na que responde preguntas relacionadas coa presenza do
lobo na obra, co argumento da obra e a súa protagonista.
_____, Unha xigante ira colectiva, Vigo: Editorial Elvira, col. Historias para coñecermos
Vigo, marzo 2019, 60 pp. (ISBN: 978-84-948786-3-3).
Obra de María Reimóndez (Lugo, 1975), de carácter realista, onde coñecemos a historia
de Isadora, unha muller que apenas logra sobrevivir limpando casas nun Vigo atravesado
pola crise económica. Todo cambia para ela cando lle ofrecen un emprego na casa da
señora Berta, unha muller adiñeirada e de idade moi avanzada. Isadora convértese na
amiga e confidente desta anciá e, a través das súas historias, coñecemos o seu pasado no
Vigo de antes da guerra, a súa historia de amor con Mercedes e todos os cambios que
sufriu a cidade dende aqueles anos até a actualidade. Os percorridos das dúas mulleres
van acompañados de fotografías dos lugares clave cos que constrúen a historia, coas que
podemos obter unha imaxe clara da cidade de Vigo, e dos seus lugares máis
emblemáticos, pero tamén das asociacións que axudan a drogo dependentes ou loita polos
dereitos das lesbianas. Ao mesmo tempo, tamén coñecemos a cara máis escura do Vigo
de finais do século pasado, onde a marea de drogas inundou a cidade de maneira
imparable, consumindo as vidas de miles de persoas; entre elas, as dos pais de Isadora.
As historias de Berta espertan os desexo de xustiza de Isadora, que a levan a levantar a
voz e a loitar no que cre. Cando Berta morre, déixalle terras e unha suma de diñeiro para
que poida ter unha vida mellor; para que siga loitando polos seus dereitos e por aquelas
que non teñen voz.
Referencias varias:
- M. N., “Pantemia literaria autóctona”, Atlántico Diario/ La Región, “Galicia Sur-Punto
de Encuentro”, “Vigo”, “Novelas y escritores”, 29 setembro 2019, p. 31.
Nun artigo sobre o movemento literario en Vigo, amenta os autores Domingo Villar,
Pedro Feijoo, María Xosé Porteiro e María Reimóndez e os seus últimos títulos
publicados.
Ríos, Eli, O ceo das reixas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, xuño 2019,
78 pp. (ISBN: 978-84-9121-550-9).
Eli Ríos (Londres, 1976) ambienta este relato psicolóxico, estruturado en nove capítulos
intitulados, nun cárcere e no marco dunha atmosfera claustrofóbica. A voz narrativa en
terceira persoa combínase cos pensamentos de dúas personaxes femininas e a conversa
que estas manteñen, nun discurso impregnando de teatralidade, simbolismo e linguaxe
poética no que predominan as frases curtas e sentenciosas, certa abstracción no tratamento
dos feitos e a introdución de baleiros para abordar temas como a violencia, a opresión e
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o ecoloxismo. Noelia, unha cirurxiá que pasou ao módulo de respecto e está a piques de
saír á rúa, non dubida en socorrer a Puri, outra presa que se autolesionou. De volta á súa
cela, atopa unha nova compañeira, unha anciá chamada Fina, que lle conta as razóns polas
que foi parar ao cárcere, acusada de asasinar máis de setecentas persoas. Axiña, a historia
de Fina revela como, coa colaboración do seu intelixente sobriño Lois, utilizou o sangue
menstrual para obter unhas colleitas de inmellorábel calidade, e pídelle que traballe con
el ao que saia do cárcere. Malia que o desenlace, cando Noelia esperta nun hospital e
asiste á revelación de que sufriu un accidente e abriu a cabeza, pon en cuestión o sucedido,
a cirurxiá ten no seu poder a postal que Fina lle entregou e recibe a visita de Lois.
Recensións:
- Mario Regueira, “Fábula malograda”, Sermos Galiza, n.º 365, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 26 setembro 2019, p. 6.
Lembra a traxectoria poética da autora para presentar a súa segunda proposta narrativa.
Salienta a construción de personaxes cunha certa complexidade moral e a creación dun
violento ambiente de cárcere onde se dificulta a creación de amizades. Non obstante,
considera que a obra é unha “fábula sen maxia que xustifique as súas carencias lóxicas e
que choca cun ton excesivamente realista”.
- Pilar Ponte, “Celas sen reixas. Necesaria liberación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
“Libros”, 7 novembro 2021, p. VI.
Recensión da obra, na que explica o argumento, no que, a partir do encontro entre dúas
reclusas, comeza unha sorte de guerra psicolóxica entre elas que acabará mudando até
converterse en empatía. Sobre o discurso narrativo, apunta que se articula a través de
voces narradoras, intercalándose a narradora omnisciente con diálogos entre as
personaxes e monólogos internos. Indica que este intenso texto tamén brinda outra lectura
metafórica, a da sororidade ante situacións de inxustiza.
Referencias varias:
- R. L., “O ceo das reixas”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
196, 8 setembro 2019, p. 4.
Achega información sobre a novela, a súa trama e temática. Por outra parte, fala da
traxectoria e biografía da autora, deténdose especialmente na publicación de obras e os
galardón obtidos ao cabo dos anos.
_____, Remexido de patacas, prólogo de Emma Pedreira, ilust. Nana, A Coruña: Baía
Edicións, col. Narrativa, n.º 35, febreiro 2019, 81 pp. (ISBN: 9788499953083).
Novela breve galardoada co XL Premio Modesto R. Figueiredo en 2014 e rescatado pola
editorial en 2019. O volume ábrese cun prólogo de Emma Pedreira (A Coruña, 1978) no
que cualifica a obra de Eli Ríos (Londres, 1976) como “un mapa de lugares” conformado
por Bicha (2015), Marta e a píntega (2016), Luns e Culpable (2017) e DX (2018), entre
outras, que conforma unha “arañeira, xa que una vez prendidas nas primeiras páxinas non
daremos saído nunca”. Ademais, sinala os temas esenciais do conxunto das súas
creacións, centradas na realidade social dende a perspectiva de xénero. O relato, artellado
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en trinta breves capítulos, céntrase na historia de submisión e violencia de xénero no
ámbito doméstico que sofre Ana, recreada con pinceladas macabras, ironía e humor negro
e recorrendo ao simbolismo, ademais de poñer de manifesto a través das personaxes o
concepto de sororidade. Dende un rexistro realista, a protagonista, Ana, relata en primeira
persoa como a súa parella, Moncho, pasou de ser un home encantador a converterse nun
monstro. Farta de aturar os malos tratos, un día reacciona e asasínao cunhas patacas e,
para desfacerse do cadáver, acepta o consello da carteira, Pili, o cal dá lugar a un enredo
e a diversas conversas entre elas que poñen de manifesto o sufrimento destas mulleres.
Contra a fin do relato, Ana, xa con oitenta e cinco anos, está diante da psiquiatra Carme
co obxecto de decidir sobre a súa propia morte. É entón cando aparece outra versión da
historia que a sitúa como unha tola, pois Carme non cre o relato da paciente ao non haber
probas que xustifiquen tal asasinato, xa que, segundo a filla de Ana, Moncho fuxiu con
Pili e deles nunca máis se soubo.
Referencias varias:
- M. M. O., “Eli Ríos divulga en Ordes a obra ‘Remexido de patacas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa. Deza”, 10 abril 2019, p. 32.
Dá conta da presentación da obra Remexido de patacas na libraría ordense Tango, nun
acto no que participarán a ilustradora Nana e e Belén López, directora de Baía Edicións.
Explica que a obra expresa o compromiso da autora coa literatura como medio de crítica
e cambio social.
- Montse García, “Eli Ríos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Letras”, 12 abril 2019, p. L10.
Informa sobre a presentación da última obra da autora na Librería Tango de Ordes. A
referencia ao libro en cuestión aparece mal citada, pois indica “Remexido literario” no
canto de Remexido de patacas.
- Tamara Montero, “Ordenses de letra afiada”, La Voz de Galicia, “El comarcal de
Santiago”, n.º 2, “Especial Ordes”, abril 2019, p. 25.
Dá conta do posto en ExpoOrdes que dá a coñecer os autores máis vencellados á comarca,
caso de Eli Ríos, autora de Remexido de patacas e Ningunha tortilla é mala; Marisol
Gándara, autora de Ata o corazón da mazá; e Ramón Vilar, que escribiu Os televisores
estrábicos.
Roxo, Clara do, Actrices secundarias, ilust Xavier Magalhães, Vigo: Editorial Elvira,
maio 2019, 144 pp. (ISBN: 978-84-948786-6-4).
Novela da autoría de Clara do Roxo, nome literario de Clara Isabel Rodríguez Giráldez
(Caracas, 1962) que foi finalista do Premio Torrente Ballester no ano 2018. Logo dunha
breve nota sobre a vida e produción literaria da autora e dos agradecementos desta, a obra
iníciase cun limiar de Ana Luna Alonso, profesora da Universidade de Vigo, no que
anticipa, entre outros aspectos, a voz narradora, o contido ou as temáticas da narración (o
patriarcado, a emigración, a memoria, o sentimento de non pertenza a ningures...).
Actrices secundarias, que se divide en “Toma previa”; “Tomas iniciais”, conformada por
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sete capítulos titulados; “Tomas de seguimento”, “Tomas na procura do final” e “Tomas
finais”, conformadas por cadanseus catro capítulos; e “Derradeira toma”, está narrado en
primeira persoa por unha muller que quere reconciliarse co seu pasado. A partir dunha
analepse continuada como fío condutor, ofrécese unha imaxe da emigración e un
percorrido vital dende o Brasil dos anos setenta a Galicia. Diferentes personaxes
femininas, como a nai e as irmás da protagonista e Celeste, como actriz convidada, así
como masculinos, coma o pai como actor principal, tamén teñen peso na historia.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Muller, emigración e silencios”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 13 setembro 2019, p. 10.
Recensión da obra finalista no Premio Torrente Ballester 2018. Explica o argumento da
novela e indica que se insire na tendencia híbrida denominada “novela testemuño”, que
encerra moita recreación literaria.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Esperando la llegada de Miguel”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, 6 xuño 2019, pp. 62-63.
Menciónase a asistencia ao acto de presentación da obra, ao cal asistiron a autora e o
editor, Xabier Romero. Indícase que o libro foi finalista do Premio de Novela Torrente
Ballester de 2018 e explícase que o argumento versa sobre a historia de catro mulleres
que asumiron papeis secundarios, estando os principais reservados ós homes.
Salceda, Pura, O paxaro de nácara, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 394, xullo
2019, 412 pp. (ISBN: 978-84-9151-356-8).
Pura Salceda (Cidade de México, 1961) estrutura esta novela narrada en terceira persoa
en vinte capítulos que transitan polo relato costumista e social, a novela de amor e a de
intriga. Nela cóntase a historia de Nélida, unha editora barcelonesa que recibe a nova do
pasamento da súa avoa e viaxa até a parroquia de Feás, no concello ourensán de Boborás,
para asistir ao enterro. Alí coincide con Elías, un amor de mocidade co que estivo a piques
de casar, aínda que a relación se frustrou porque el emigrou a México DF e ela decidiu
non seguilo. Xa nas vacacións de verán, Nélida cae rendida ante os encantos de Elías, co
que mantén ás escondidas encontros sexuais, ao tempo que ambos pescudan certos
detalles pouco claros da morte nun accidente de coche do tío Gonzalo e outros asuntos do
pasado das súas familias e da veciñanza (mortes, suicidios, mentiras, abusos sexuais). A
elección da aldea como escenario serve de escusa para abordar a descrición do espazo, a
casa, a familia, os costumes, as festas ou as comidas, aspectos ben coñecidos para o
lectorado galego, pois abordan a súa realidade; do mesmo xeito, a temática da emigración,
coa que todos os personaxes están relacionados, utilízase para recrear a vida dos galegos
e galegas en lugares como Venezuela, Panamá, e, sobre todo, México, caracterizar a súa
maneira de ser e a súa actitude lingüística mediante os seus parlamentos en castelán.
Combínanse así descricións, diálogos entre os amantes, que pretenden ser retranqueiros
e humorísticos, e multitude de comentarios da voz narradora sobre temas como literatura,
música, cinema ou pintura.
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Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Feás no centro. Anécdotas que non cadran”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 729, “Libros”, 24 outubro 2019, p. VI.
Recensión do debut na narrativa galega de formato longo de Pura Salceda. Explica o
argumento da historia e indica que é unha narración con múltiples facianas que achega
centos de anécdotas que non facilitan a atención lectora. A arquitectura da obra baséase
en diálogos, que considera demasiado abundantes.
- Armando Requeixo, “Entre dous mundos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.117, 8 decembro
2019, p. 30.
Explica que O paxaro de nácara é a historia de Nélida, editorialista barcelonesa que ten
que volver á parroquia de Feás onde se atopa co seu amor de mocidade, unha historia que
non puidera ser ao emigrar el a México. Destaca que é unha novela homenaxe á heroica
xeración emigrante de Posguerra, unha novela “matrioska”, que encerra novela de amor,
de investigación e descuberta, social, epocal e mesmo da novela de saga.
Referencias varias:
- ECG, “Aniversario do Certame de Rosalía en Cornellà”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 9 decembro 2019, p. 29.
Informa da presentación da edición Certame de poesía Rosalía de Castro (1997-2018),
que compila os textos de 49 poetas galardoados ao longo dos últimos 20 anos. Tamén se
presentará a novela O pasado e Nácara, de Pura Salcedo.
Tomé, Abel, A noite do lobo, Premio Illa Nova de Narrativa 2019, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Literaria, n.º 395, xullo 2019, 214 pp. (ISBN: 978-84-9151-357-5).
Abel Tomé (Outes, 1984) presenta a segunda entrega da triloxía que comezou con A noite
do corvo (2018), segundo se indica na lapela do volume. Neste caso trátase dunha novela
de aventuras con pinceladas fantásticas ambientada nun escenario imaxinario, narrada en
primeira persoa polo seu enigmático protagonista, Lourenço d’Ourantes, e sen unha
ambientación temporal precisa, dado que se mesturan referencias a épocas históricas
distintas. A narración constrúese utilizando a mitoloxía asociada ao lobo, dotándoa dun
carácter mítico, aspecto que conflúe coa crítica ao poder absoluto e despótico da realeza
e a nobreza e ao fanatismo da Igrexa e unha trama arredor da pescuda duns crimes que
acaban non sendo tales. Cóntanse as peripecias de Lourenço d’Ourantes, un afamado
cazador de lobos que vive retirado en Luiçiana, territorio rebelde dentro dos dominios
imperiais da Raíña, a partir do momento no que recibe a encomenda de liberar o Val de
Constança dunha besta criminal que acabou coa vida do fillo do conde. Na compaña do
mozo Johan Pelaiz, emprende a viaxe cara ao condado, un camiño ateigado de perigos no
que bate co Raposo, unha sorte de Robin Hood; con Víctor Frankens, coñecedor do
pasado de Lourenço na selva; cunha Eader, intérprete do bosque que profesa a relixión
pagá; e cos Executor, que cumpren as ordes dos que dirixen o mundo. Lourenço descobre
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que non existe tal lobo e que as mortes se deben ás intrigas do bispo del Riego, ao tempo
que se revela o carácter inmortal do personaxe, produto dunha maldición. O estilo da
novela, estruturada en vinte e oito capítulos intitulados con versos da estadounidense
Emily Dickinson, caracterízase polo predominio do diálogo e as frases curtas, case
telegráficas, nas descricións, ademais de inserir numerosas referencias a series de
televisión de moda e a personaxes da literatura fantástica.
Recensións:
- Patricia Penelas, “A consolidación de Tomé na narrativa galega”, Grial, n.º 223, “O
espello das letras”, xullo 2019, pp. 74-75.
Patricia Penelas recolle a entrada do autor Abel Tomé no panorama literario galego con
A noite do corvo (2018), primeira entrega dunha triloxía en curso, que continúa con A
noite do lobo, gañadora do III Premio de Narrativa Illa Nova 2019. Nesta novela, Tomé
evoca a figura de Ánxel Fole por medio do lobo e tamén da fauna galega, narrando unha
historia na que o lobo é presentado coma un asasino sanguinario ao que se lle debe dar
morte tras ter ocasionado o falecemento do fillo do Conde. Trátase dunha obra chea de
símbolismo, que se achega tamén a temas como a Igrexa, a monarquía ou o poder, e que
conta cun grande dinamismo e un forte dominio da descrición.
- P. Salas, “Abel Tomé, Premio Illa Nova 2019”, Grial, n.º 222, “O rego da cultura”, abril
2019, pp. 10-11.
Dá conta da entrega do III Premio Illa Nova de Narrativa a Abel Tomé coa novela A noite
do lobo. O galardón está dedicado a premiar autores menores de 35 anos e, nesta edición,
homenaxeou tamén a Editorial Galaxia pola publicación dos primeiros títulos de autores
como Xohana Torres ou Méndez Ferrín. O premio foi entregado pola gañadora da edición
anterior, Antía Yáñez e o acto contou ca participación de figuras como Malores
Villanueva, editora da Editorial Galaxia, e Antón Vidal, presidente dela.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Abel Tomé. ‘As historias con final feliz son fáciles de vender, pero non
se axustan á realidade”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y cultura”, 18 xullo 2019, p.
10.
Entrevista ao autor que presentaba a segunda parte da súa triloxía, A noite do lobo, no
Corte Inglés de Ramón y Cajal. Na entrevista comenta a súa participación no Premio Illa
Nova de Narrativa, que gañou con esta novela, así como explica os caracteres similares
entre os protagonistas das dúas novelas, e de onde veñen estes personaxes torturados.
Menciona entre a inspiración ás mulleres da aldea na que se criou e enlaza falando da
conciencia feminista que deixa a novela. Informa do cuestionamento á autoridade que se
pode percibir na súa obra, e aproveita para falar tamén do lado escuro do que falan os
seus libros. Remata comentando o seu propósito tras empregar a lingua galega para a súa
escrita e mencionando os seus próximos proxectos.
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Vega, Rexina, Ninguén dorme, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col.
Narrativa, n.º 377, 74 pp. (ISBN: 978-84-8487-458-4).
Novela breve de Rexina Rodríguez Vega (Vigo, 1966), segmentada en capítulos moi
curtos sen ningún tipo de numeración ou títutlo. Na lapela da portada ofrécese
información biográfica da autora relativa á súa traxectoria literaria e investigadora. Nos
paratextos iniciais recóllense citas de Antoine Volodine e Federico García Lorca. A
narración, que encadraría no realismo sucio, transcorre de xeito que van aparecendo
personaxes que comparten hotel - unha muller madura que vén de abortar, un home de
que vén de sobrevivir da viaxe en caiuco dende Maputo ou unha rapaza maltratada, entre
outros-. Todos eles personaxes en situacións difíciles, insomnes na noite no hotel; ningún
deles dorme, porque todos teñen que cargar coas súas culpabilidades e problemas. Amosa
unha representación sórdida da sociedade: as pulsións, a violencia, o engano, o desprezo
ao corpo… Na obra, son constantes as referencias a figuras da literatura como Bataille,
Kafka, Lorca, Volodine, Perec, Cunqueiro, Rosalía, Ferrín, Peimentel ou Novoneyra.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Noite de lobos e tiburóns”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 2 decembro 2019, p. 30.
Recensión da obra de Rexina Vega, sobre a cal explica que se trata dunha novela breve
baseada nunha estrutura compositiva de varias historias que suceden de xeito paralelo.
Debulla o argumento e loa as súas boas doses de minimalismo, as elipses, as descricións
a xeito de pausas entre secuencias e “a ausencia de diálogos neste verdadeiro teatro do
horrores narrado sen eufemismos”.
- Irene Pin, “Do 30-N ao 1-D en Pontevedra. A cultura vai á feira”, Sermos Galiza, n.º
374, “fóradeserie”, 28 novembro 2019, pp. 2-3.
Anuncia a celebración dunha nova edición do Culturgal no Pazo da Cultura de Pontevedra
e fai un breve repaso das distintas actividades nos distintos espazos que conforman o
evento. No plano da literatura menciona as distintas obras que serán presentadas, entre
elas Ninguén dorme, a última novela de Rexina Vega.
Vega Gómez, Xosé Manuel, Déixate de ódegas, Allariz: Aira Editorial, maio 2019, 129
pp. (ISBN: 9788494780769).
Inclúe os relatos “A cocha”, “Lisardín”, “O carneiro”, “O lobo”, “Concha de Campos”,
“O Rufo”, “A mula”, “O rabelo”, “A malla”, Manuel da Cova”, “A navalla”, “As abellas”,
“O carro”, “O capador”, “A Morita”, “O Pito e a Serpe”, “As cereixas”, “A paloma”, “O
viño”, “A carta”, e “Á morte da miña nai”.
Recensións:
- Carme Hermida, “Emocións”, Tempos Novos, n.º 270, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, novembro 2019, p. 92.
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Carme Hermida fai unha recensión da obra Déixate de ódegas, de Xosé Manuel Vega,
que narra as vivencias dun neno galego arredor dunha “Galicia rural, que xa non labrega,
pero que segue a ser galega” e nun escenario típico, o souto dos Ancares. Hermida asegura
que se trata dunha obra capaz de provocar moitas e variadas emocións, sen deixar
indiferente a ningún lector. Entre os acertos da obra, a autora fai eco do seu estilo,
caracterizado por unha linguaxe sinxela, o emprego de recursos prosódicos da lingua oral,
a disposición textual e o predominio da variante dialectal ancaresa.
Velasco, Eduard, Os días felices de Benvido Seixas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Narrativa, maio 2019, 182 pp. (ISBN: 978-84-9121-508-0).
Primeira novela do poeta e tradutor Eduard Velasco (Barcelona, 1982) na que, dende o
realismo pero cun ton humorístico, se achega un retrato da sociedade galega e dalgúns
dos tópicos e clixés que caracterizan os seus membros co fin de caricaturizalos. A trama,
ambientada en Pontevedra e tamén en Santiago de Compostela, Vigo, Sanxenxo,
Portonovo e o Courel, céntrase na relación amorosa que xorde entre dous personaxes moi
diferentes: Mariña, unha moza traballadora inconformista e crítica, centrada no activismo
cultural a través da asociación O Maio, de pensamento nacionalista e ecoloxista, e
Bienvenido ou Benvido (pois aparece cos dous nomes), orfo dunha familia adiñeirada que
vive totalmente alleo á súa realidade social e o ignora case todo do seu país. Co fin de
seducila, Benvido méntelle e constrúese unha nova identidade: faise pasar por un avogado
en paro, abandona a súa luxosa casa na Caeira, aluga un piso en Coia e mesmo adopta un
can. A mentira chega até tal extremo que, coa complicidade do seu amigo Mariano,
Benvido finxe a súa morte nun accidente de tráfico logo da manifestación e os festexos
do Día da Patria Galega, e a partir de entón acaba descubrindo a lectura, interesándose
por libros galegos e pensando en encamiñar o seu futuro dunha forma diferente, de
maneira que vende a casa da Caeira e rehabilita con todo luxo o piso da Peregrina e,
grazas ao seu novo aspecto (con barba e lentes), acorda recuperar a Mariña con outra nova
identidade adoptando o nome do seu pai, Perfecto. A novela constrúese acumulando
situacións conducidas polo narrador en terceira persoa e ofrecendo a xustaposición de
escenas de ritmo acelerado e de descricións dos personaxes mediante pinceladas até
rematar cun desenlace aberto.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Novela de humor. Amoríos cunha galeguista de
esquerdas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 720, “Libros”, 4 xullo 2019, p. VI.
Comeza reflexionando sobre a necesidade da existencia de obras literarias dedicadas ou
orientadas ao entretemento e como a novela Os días felices de Benvido Seixas de Eduardo
Velasco entronca perfectamente nesa categoría. A continuación achega un resumo da
trama principal e indica que se trata da historia dun mozo vigués acomodado que coñece
a unha activista social de esquerda da que se namora e para a cal constrúe unha identidade
totalmente distinta á súa propia. Remata anunciando que o final desta novela é un tanto
amargo e aberto.
- Ramón Nicolás, “Contrastes e ironía”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 5 xullo 2019, p. 10.
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Comenta que Eduard Velasco constrúe unha novela solvente que fala do amor e do humor
e ofrece unha lectura áxil e moi fresca e ofrece un resumo da trama principal. Trátase
dunha novela que narra a historia de amor e desamor entre un mozo de clase acomodada
e unha moza militante de base e defensora de todas as causas xustas.
Vilar Landeira, Ramón, Un peixe no parqué, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, xuño
2019, 104 pp. (ISBN: 978-84-9121-549-3).
Tras Os televisores estrábicos (2014), Ramón Vilar Landeira (Rodís, Cerceda, 1973)
aposta de novo neste volume polos relatos curtos, malia recorrer a recursos propios da
novela e ir enlazando os dezasete textos breves intitulados coa recorrencia de personaxes,
escenarios ou situacións. Os relatos, de vocación realista, exploran diferentes vivencias
tomadas da vida cotiá nun tempo contemporáneo que protagonizan unha parella con dous
fillos e personaxes vinculados a eles dunha ou doutra maneira (amigos, coñecidos ou
persoas coas que baten por casualidade), as cales se refiren botando man da primeira
persoa narrativa. Cun ton que mestura a melancolía co desenfado e certa ironía, preséntase
unha sociedade urbana actual recoñecíbel para o lectorado e abórdanse temas como o
paso do tempo, a rutina, a crónica dos días, o desencanto, as pequenas derrotas e miserias,
os soños frustrados, a sorte ou a infelicidade. As temáticas acollen tanto experiencias
centradas no contexto laboral coma no ámbito íntimo, sen agochar certo espírito crítico e
retranqueiro.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Espellos do caleidoscopio”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “Ex umbra in solem” 26 xullo 2019, p. 10.
Ofrece unha análise da novela ou conxunto de relatos, segundo se queira clasificar, O
peixe no parqué de Ramón Vilar Landeira, explicando que se trata dunha historia que, a
a través do humor e a ironía, nos transporta a situacións da vida cotiá para facernos pensar
sobre cuestións máis transcendentais da existencia. Finaliza sentenciando que o autor
convida a interpretar silencios, acenos, reaccións, preguntas sobre a propia vida que
quedan cimbrando no aire.
- Vicente Araguas, “Non pasa nada”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.107, 29 setembro 2019, p. 32.
Apunta que no libro de Ramón Landeira acontecen poucas cousas, simplemente se
presenta a personaxes con papeis pasivos ante o acontecer. Sobre os remates dos relatos,
defíneos como tan etéreos que cada lector pode interpretalos á súa maneira.
- Pilar Ponte, “Narrativa doméstica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Libros”, 17
outubro 2019, p. VI.
Recensión na que explica que o propio autor cuestiona o xénero desta obra, que se pode
interpretar como un conxunto de relatos que se poden considerar unha novela ao estar
relacionados ou como unha novela composta de relatos. Indica que todos os relatos
aparecen narrados en primeira persoa, cun rexistro formal, con notábel presenza da ironía.
Destaca a habilidade do autor para converter en narrativa situacións domésticas. Afirma
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que, malia presentarse como unha novela desenfadada, aborda diversos problemas sociais
como os malos tratos, a emigración ou a crise do comercio tradicional.
VV. AA., Longas sombras na pedra, Santiago de Compostela: Urco Editora, Consorcio
de Santiago, col. Alcaián, 295 pp. (ISBN: 978-84-949456-8-7).
Longas sombras na pedra é un conxunto de nove relatos que recollen a historia da cidade
de Santiago de Compostela, dende antes incluso de existir até a súa época contemporánea.
En “Laxes de Vrins”, Mariña Pérez Rei describe como unha tribo nómade se afasta de
Vrins tras soterrar alí a varios membros falecidos, entre os que se acha a muller do xefe.
O seu fillo maior, que percibe a fraqueza do seu pai, vaille roubando o poder a este.
“Fabricando un milagre”, de Héctor Cajaraville, recolle a visita a Iria Flavia do rei de
Oviedo, Afonso, para falar co bispo do lugar, Teodomiro, e encomendarlle que fabrique
un milagre, o achado dos restos do apóstolo Santiago no monte Libredón, para motivar
ao seu exército na loita contra os musulmáns. “Edda á cidade das mil tumbas”, de María
Alonso, narra a chegada dos normandos a Galicia coa intención de saquear Compostela,
como son repelidos polo pobo galego e a súa fuxida. Améntanse tamén os conflictos entre
os bispos Sisnando e Rosendo. “Camiño a ningures”, de David Botana, relata a
peregrinación dun monxe a Compostela fuxindo da peste que asolou Marsella. Este
atópase no camiño con Gonzalo de Aguiar, novo arcebispo de Santiago, quen empregará
a peste para recuperar o señorío da cidade, ocasionando incontábeis mortes. En “Tintín e
o misterio da cripta do Apóstolo”, Cris Pavón refire como Eulalia Veiga, dama de
compañía da irmá do arcebispo Juan de Sanclemente, investiga que foi o que traumatizou
a este cando entrou nunha cripta tratando de pór a salvo as reliquias do Apóstolo. Os
personaxes do relato correspóndense cos das historias de Tintín de Hergé. En “Apoloxía
da indecencia”, María Alonso describe os castigos que a Santa Inqusición lle inflixe a
unha rapaza, acusada de ler un libro prohibido pola Igrexa e de bruxería, sendo o
derradeiro a morte. “Irmandiñas n.º1”, de Héctor Cajaraville narra as dificultades cas que
se atopa unha loxa feminina vinculada ca masonaría que pretende lograr a igualdade entre
homes e mulleres nun mundo profundamente machista. “Desilustrísima”, de Cris Pavón,
recolle os pensamentos do arcebispo Rouco, que se compara cos que desempeñaron o
cargo previamente e enumera os logros conseguidos e os que pensa obter nun futuro
próximo. “Hipótese dun achado”, de Mariña Pérez, é un borrador de novela sen rematar,
protagonizada por dous homes do Seminario de Estudos Galegos, en base a unha carta
que pon en dúbida que realmente fosen os restos do Apóstolo os que antano se atoparon.
Finalmente, a obra conta cunha guía de lectura elaborada por Raquel Vila-Amado, que
contén un estudo detallado dos personaxes, tempos e espazos dos relatos e varias
propostas didácticas
Recensións:
- Mario Regueira, “A historia, a fantasía e a cidade”, Sermos Galiza, n.º 343,
“fóradeserie”, “ao pé da letra”, 25 abril 2019, p. 6.
Sinala que o volume colectivo Longas sombras na pedra é unha narración que recrea a
tan rica historia da cidade de Compostela e que se erixe como un dos poucos libros que
explota todo o potencial literario que un espazo como Santiago ten e que literariamente
foi pouco aproveitado con anterioridade. Apunta que a peza está construída nun sentido
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cronolóxico e alude a algúns dos títulos do relatos que a compoñen, nomeadamente
“Laxes de Vrins”, “Irmandiñas n.º 1” e “Hipótese dun achado”.
Referencias varias:
-ECG, “Cinco escritores contan a historia da cidade en ‘Longas sombras na pedra”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 11 decembro 2019, p. 24.
Faise eco da presentación do libro o 10 de decembro nun acto no que acompañaron aos
autores Xosé A. Sánchez Bugallo, Belén Hernández, Juan Conde e Denís Fernández
Cabrera. Explica que a proposta do libro é achegar unha nova visión do nacemento de
Santiago de Compostela como urbe, cun pouso de enigma.
VV. AA., Relatos da Ulloa, Xulio Pardo de Neyra (ed.), Santiago de Compostela: Gadisa:
Instituto de estudos Ulloáns: Sacauntos, 2019, 98pp. (ISBN: 978-84-949691-3-3).
Xulio Pardo de Neyra (Lugo, 1968), recolle neste libro unha serie de relatos curtos, obra
de diversos autores, cuxa acción se sitúa nas terras de Ulloa. Nestas páxinas mestúranse
múltiples xéneros, como fantasía, historia, realismo e denuncia social. Os relatos están
acompañados dun prólogo escrito polo propio Pardo Neyra, onde fala da maxia que
envolve ás terras de Ulloa, e as razóns que o motivaron a emprender este proxecto.
Enumera tamén a todos os autores que colaboraron neste proxecto: M. Campo, M.
Canosa, M. do Cebreiro, M. Darriba, X. Duncan, G. Fente Pardo, M.X. Gómez Alvite, B.
Maceda Abeleira, X. Pardo de Neyra, E. Pedreira, C. Penela, C. Pita, A. Portabales e E.
Ríos. Todos eles debuxan coas súas palabras a paisaxe da Ulloa e ás súas xentes, en tons
que varían segundo o autor. Cada historia é independente e ten o seu propio fío
argumental, pero as localizacións da comarca da Ulloa son o punto que teñen en común.
Entre os relatos podemos atopar unha versión da serea de Cunqueiro, historias da Galicia
medieval ou dos anos 80, bruxas e mesmo unha ollada futurista a unha Galicia separada
do resto do país por muros e como destino restrinxido.
Referencias varias:
- Irene Jiménez, “Gadis edita 30.000 volumes e difunde o legado de Fraguas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 10 maio 2019, p. 43.
Indica que Gadisa edita Relatos da Ulloa, unha antoloxía de trece obras curtas de autores
galegos que afonda nas raíces do universo literario da comarca da Ulloa.
Villar, Domingo, O último barco, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 383, marzo
2019, 794 pp. (ISBN: 978-84-9151-304-9).
Domingo Villar (Vigo, 1971) presenta nesta novela policial un novo caso do inspector
vigués Leo Caldas e o seu compañeiro, o axente aragonés Rafael Estévez, protagonistas
das dúas entregas anteriores do autor: Ollos de auga (2006) e A praia dos afogados
(2009), a cal supuxo a súa consagración no panorama internacional da novela negra. O
famoso médico Víctor Andrade acode á comisaría para denunciar a desaparición da súa
filla, Mónica Andrade, que reside en Tirán e non responde ás súas chamadas de teléfono,
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e fai valer a súa influencia social para que o comisario Soto lle encargue o caso ao
inspector Leo Caldas. O caso preséntase complicado, xa que a desaparecida é maior de
idade e cabe a posibilidade de que marchase sen avisar e non teña o móbil aceso por
decisión propia. Aparentemente, a rapaza deixou a casa coma calquera outro día, non hai
sinais de violencia nin de que as pechaduras das portas e as ventás fosen forzadas. De
maneira moi lenta e sen ningún sospeitoso, loitando contra as presións do comisario Soto,
Caldas percorre Tirán e Vigo, onde pescuda na Escola Municipal de Artes e Oficios, na
que Mónica é ceramista, e tamén reconstrúe os seus pasos collendo, como ela fixo até
entón, o barco que une ambas as poboacións. No transcurso da acción, Caldas vai dando
resposta a varias preguntas: a que hora colleu Mónica o último barco entre Tirán e Vigo
ou no camiño inverso? Por que non acudiu á titoría na Escola para axudar os alumnos en
substitución do seu mestre, Manuel Vázquez? Que a puxo tan nerviosa nas últimas horas
nas cidade? Que ten que ver o enigmático Camilo Cruz, o seu veciño con problemas
mentais? Que sabe o vagabundo Napoleón, que senta na porta da Escola de Artes e regala
sempre unha cita célebre a quen pase? Leo Caldas descubrirá que a máis apracíbel das
superficies pode ocultar un fondo escuro, e co seu deambular perfílase un retrato da
crueldade que se reflicte a través dos prexuízos, a hipocrisía, a mentira, o engano e a
degradación humana, ao tempo que o seu compañeiro Estévez repara no particular
carácter dos galegos e expresa con humor a súa incomodidade. A narración bota man dos
recursos da novela policial e o discurso constrúese fundamentalmente con diálogos, na
súa maioría a modo de conversas e interrogatorios que fan avanzar a investigación. A
través deles preséntanse tamén os personaxes, perfilados ou intuídos, a través das súas
palabras, os seus xestos e silencios.
Recensións:
- Ceferino de Blas, “Una policíaca de 703 páginas”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.110,
9 marzo 2019, cuberta.
Crónica sobre a última novela de Domingo Villar, na que debulla o argumento, presenta
os personaxes e vai percorrendo as localizacións nas que se ambienta a obra. Afirma que
estamos ante unha triloxía de novelística viguesa polo protagonismo que ten a cidade e
os seus arredores e que é unha homenaxe á Escola de Artes e Oficios.
- Santiago Jaureguizar, “Ese aciago día no que te cargas a cafeteira”, Diario de
Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 174, 10 marzo 2019, p. 8.
Informa da publicación da novela O último barco, e comenta que inicialmente a novela
se chamaría “A filla do doutor Andrade”, para posteriormente cambiar a “Cruces de
pedra” e finalmente recibir o nome co que se publicou. Dá conta do primeiro borrador
que entregou o autor á editorial e os motivos polos que volveu refacer a novela.
- José Miguel Giráldez, “Domingo Villar: ‘Mis novelas son policíacas, pero a la vez
historias de amor por esta tierra”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 14 marzo 2019, p.
18.
Dá conta da publicación da novela e da súa presentación en Santiago de Compostela.
Entrevístase o autor, quen fala da paisaxe de Vigo como escenario para O último barco,
do protagonista da triloxía, Leo Caldas, a quen describe como compasivo.
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- Vicente Araguas. “Policíaco galego”, La Región, “La revista”, “Con texto”, “Rabo de
nube”, 22 marzo 2019, p. 14.
Informa da publicación da novela de Domingo Villar e comenta o seu argumento. Louva
o texto, cualificándoo dun “libro estimulante”. Destaca que a novela saíu cunha tirada de
dez mil exemplares.
- Vicente Araguas, “Leo Caldas deduce”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1080, 24 marzo 2019, p. 32.
Describe o argumento da obra, a cal insire no xénero dedutivo. Se ben considera que o
libro se precipita no final e obxecta o mal emprego da palabra picaporte e as pedanterías
do mendiño Napoleón, salienta que gozou da lectura da novela.
- Diego Ameixeiras, “Honores para Leo Caldas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 5 abril 2019, p. 10.
Comeza explicando que hai poucos autores que amosen o músculo literario de Domingo
Villar, que xunta a profundidade psicolóxica co retrato social dende a coñecida novela A
praia dos afogados até a última entrega desta saga: O último barco. Desta peza narrativa
destaca a caracterización do personaxe protagonista, o detective Leo Caldas, de quen,
desta volta, coñecemos a súa faceta máis humana.
- Francisco Martínez Bouzas, “Demorada novela negra, o mellor de Villar”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 718, “Libros”, 18 abril 2019, p. VI.
Considera esta obra a mellor novela de Domingo Villar, aínda que a considera
excesivamente ampla. Resalta a personalidade de Leo Caldas e o xeito no que amosa amor
á súa terra, chegando a recrear con paixón a idiosincrasia e paisaxes galegas.
- Patricia Penelas, “Sensibilidade e perfección villarinas”, Grial, n.º 224, “O espello das
letras”, outubro 2019, pp. 103-104.
Patricia Panelas ofrece unha análise da novela O último barco, de Domingo Villar. Para
isto, comeza facendo un percorrido pola obra deste autor e destacando os seus logros no
ámbito literario (Premio Frei Martín Sarmiento, Losada Diéguez, Libro do ano da
Federación de Libreiros de Galicia etc.). Polo que se refire á novela en si mesma, Panela
empeza resaltando os puntos en común que ten esta obra coas outras dúas publicadas polo
autor (Ollos de auga, 2006 e A praia dos afogados, 2009), como é o caso das personaxes
e a localización viguesa. Porén, sinala que as tres tramas non están vinculadas e describe
brevemente o argumento da novela que nos ocupa. Finalmente, péchase este traballo
reflexionando sobre a extensión da obra (800 páxinas) e sobre o proceso de creación.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “De Lemaitre á Rosalía feminista”, La Voz de Galicia, “Libros”,
“Galego”, 15 xaneiro 2019, p. 4.
Nun artigo coas novidades literarias en galego de 2019, amenta Ters días e unha vida, de
Pierrre Lemaitre; Números vermellos, de Ana Fontenla; O último barco, de Domingo
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Villar; Carta a unha profesora, de Escola de Barbiana; Pioneiras 2, de Anaír Rodríguez;
e Rosalía feminista, de Helena González.
- A. Baena, “A taberna Eligio fai unha preestrea por Leo Caldas”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 9 febreiro 2019, p. 14.
Informa da presentación do libro de Domingo Villar nun encontro privado entre o autor
e libreiros vigueses na taberna de Eligio. Indica a data na que se publicou a novela e
apunta que a editorial Siruela será a encargada da súa versión en castelán.
- E. O., “A taberna de Elixio reabre coa ‘visita’ do inspector Leo Caldas”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 9 febreiro 2019, p. 36.
Sinala a presentación que tivo lugar na Taberna de Elixio (un dos lugares preferidos do
protagonista da novela) do libro que se publicará o 6 de marzo da man da editorial Galaxia
en galego e traducido ao castelán con Ediciones Siruela. O evento privado foi organizado
por ambas editoriais diante dalgúns libreiros da provincia de Pontevedra.
- Fernando Franco, “Domingo Villar ‘el costalero”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
12 febreiro 2019, p. 12.
Informa dun encontro co autor co gallo da presentación de O último barco na taberna de
Eligio en Vigo. Destaca o escenario da trama que ten lugar na Escola de Artes e Oficios
en Vigo.
- Ana Abelenda, “Domingo Villar. ‘Tirei centos de páxinas porque sentín que non tiñan
emoción”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Entrevista”, 1 marzo 2019, pp. 1-2.
Entrevista ao autor na que se dá conta da publicación da obra e recolle como foi a
experiencia de escritura desta novela, e a presenza da paternalidade e a maternalidade
nesta.
- Juan Carlos Galindo, “Así se construye un ‘best seller’ de novela negra”, El País,
“Cultura”, 2 marzo 2019, p. 32.
Na entrevista o autor relata como foi o proceso de escritura da novela, que lle levou dez
anos, así como conta un pouco máis sobre o primeiro manuscrito da novela.
- Marina Sanmartín, “Una investigación en el microscopio”, ABC, “ABC Cultural”,
“Libros”, “Entrevista a Domingo Villar”, 2 marzo 2019, pp. 14-15.
Marina Sanmartín comeza destacando a extensión da obra e o particular xeito de iniciar
os capítulos, que define como hipnótico. Salienta tamén o coidado detalle da narrativa,
achegando literatura e realidade. Fai referencia tamén ás “estradas secundarias”, todas as
pistas e interrogatorios, que, por unha parte considera que afastan a obra dos diletantes;
mais, pola outra, a fai máis “apetecible” para lectores habituais de novela negra.
Finalmente, asevera que se trata dunha obra dun “escritor valente”.
- Pedro G. Cuartango, “Domingo Villar. ‘Mientras escribo, aprendo, sueño y vivo”, ABC,
“ABC Cultural”, “Libros”, “Entrevista a Domingo Villar”, 2 marzo 2019, pp. 14-15.
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Inicia a entrevista afirmando Domingo Villar que, polo momento, esta novela é a obra da
súa vida. Define o escenario, a ría de Vigo e o seu contorno, como “crucial”, xa que lle
outorga a mesma importancia que á trama da historia. Alude á reivindicación da
gastronomía galega e o viño. Fala tamén das súas semellanzas co protagonista: amizades
comúns, afección polo viño, un pai viticultor... Do mesmo xeito, fala do rexurdir da
novela negra en España e cita como referentes galegos a Torrente e a Cunqueiro. Villar
descarta a idea de adaptar cinematograficamente esta obra dada a súa extensión,
afirmando que “quedaría desnaturalizada”. Finalmente, escolle a Steveson como o seu
novelista de referencia do século XIX e recalca a súa afección pola escritura.
- Elena Ocampo, “Domingo Villar. ‘Vigo es mi paraíso perdido”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 6 marzo 2019, p. 30.
Informa da presentación da novela na Escola Municipal de Artes e Oficios e entrevístase
ao autor, que fala do seu compromiso cos seus textos para estar satisfeito con eles e a súa
percepción do oficio de escritor. Comenta a súa relación con Vigo, a súa influencia á hora
de crear rutas literarias na cidade e do contido da novela, como a Escola de Artes e Oficios
e persoeiros reais que fan aparición na novela.
- Fernando Franco, “Villar y los infieles do carallo”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
7 marzo 2019, p. 10.
Informa do acto de presentación da última entrega da saga protagonizada polo detective
Leo Caldas, creado por Domingo Villar nas novelas A praia dos afogados (2010), Ollos
de auga (2013) e O último barco (2019). Indica que no acto participan Víctor F.
Freixanes, Ofelia Grande e Francisco Castro.
- Olaia Tubío, “Domingo Villar. ‘Tras a morte de meu pai tiven que volver afacerme a
desfrutar do meu oficio”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 6 marzo 2019, p.
37/ Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 7 marzo 2019, p. 43.
Entrevista ao autor Domingo Villar co gallo da publicación da súa última novela, que fala
da perda do seu propio pai e a maneira na que a orfandade se trata na novela. Comenta os
temas da soidade e o paso do tempo no texto, e a metáfora que supón o título do libro, O
último barco. Finalmente fala do significado das palabras que encabezan o primeiro e o
último capítulo da novela, “niño” e “dúbida”.
- Héctor J. Porto, “Vilar, novela negra por sedimentación”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
7 marzo 2019, p. 33.
Realiza unha análise da novela de Domingo Villar. Cualifica a escritura do autor “de
tempo lento y lenguaje sencillo pero muy cuidado”. Dá conta da presentación do libro na
Escola de Artes e Oficios.
- A. Baena, “Domingo Villar recupera os casos do inspector Leo Caldas”, La Región,
“Sociedad”, 8 marzo 2019, p. 67
Faise eco da presentación desta obra na escola de Artes e Oficios, onde se desenvolve
parte da novela. Na nova, indica que o libro se presentará de xeito simultáneo en galego
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e castelán da man de Editorial Galaxia e Ediciones Siruela. Especifica que, se ben Villar
non foi alumno do centro, si o foi a súa nai, que alí estudou debuxo. Menciona personaxes
da novela inspirados en membros do centro e fai un percorrido polos espazos do centro
que aparecen recollidos no libro.
- A. Baena, “Domingo Villar e Leo Caldas nun ‘lugar singular”, Atlántico Diario,
“Sociedad”, 8 marzo 2019, p. 11.
Recolle información da presentación desta novela na escola de Artes e Oficios, onde se
desenvolve parte da trama, indicando que o libro se presentará en galego e castelán.
- Ana Baena, “Lo último de Domingo Villar, nuevo ‘best seller’ en Vigo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 9 marzo 2019, p. 14.
Informa da presentación da novela de Domingo Villar na Escola Municipal de Artes e
Oficios. Describe tamén a porcentaxe de vendas que tivo a novela nalgunhas das máis
coñecidas librarías de Vigo.
- Alicia Pardo, “Domingo Villar. ‘A vida está chea de barcos que nunca sabemos se van
ser os derradeiros”, La Opinión, “a coruña”, “Ciudad y Cultura”, 10 marzo 2019, p. 11.
Informa do anterior nome que ía recibir a novela, “Cruces de pedra”, e do encontro que
tivo lugar na libraría Moito Conto para presentar o libro. Entrevístase ao autor, que fala
da presenza do mar nas súas novelas.
- Montse García, “Domingo Villar”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Presentaciones hoy”,
14 marzo 2019, p. L10.
Dá conta da presentación da novela en Cronopios ás sete e media da tarde.
- Ceferino de Blas, “Una policíaca de 703 páginas”, La Opinión, “Saberes”, n. 647, 16
marzo 2019, cuberta.
Analiza a novela, e destaca a súa redacción, así como a descrición de paisaxes e
escenarios, e como o que se menciona de Tirán. Loa a novela, e describe algúns dos seus
principais personaxes xa recorrentes na triloxía, así como outros novos.
- Daniel Salgado. ‘Domingo Villar. ‘Cando un crime infecta parte da sociedade, agroma
o máis profundo do ser humano”, Sermos Galiza, n.º 339, “fóradeserie”, 21 marzo 2019,
pp. 4-5.
Entrevista a Domingo Villar sobre a última obra na que responde a preguntas relacionadas
cos personaxes da novela e as súas relacións, os escenarios e sobre como se achegou ao
xénero policial.
- Lourdes Varela, "Domingo Villar. 'Coido que algunha xente agardaba máis por Leo
Caldas que por min", La Opinión, "Saberes", "Entrevista", 11 maio 2019, p. 7.
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Artigo que se fai eco da tradución da obra de Domingo Villar ao castelán e do éxito que
está a acadar. Salienta o seu prestixio como narrador que conta historias do seu contorno
transmitindo moita emoción e sentimento.
- Justo Navarro, “De Vigo a Raqa: manierismo ‘noir”, El País, “Babelia”, “Libros”, 23
marzo 2019, p. 8.
Menciona a novela de Domingo Villar e resume brevemente o seu argumento.
- S. R., “Un homenaje a todos los que hacen las cosas con calma”, Faro de Vigo, “Estela”,
“Reportaje”, 31 marzo 2019, p. 5.
Informa da presentación da novela de Domingo Villar na Escola Municipal de Artes e
Oficios. Fai un percorrido polas salas da EMAO que fan aparición na novela, revelando
datos e persoeiros relevantes relacionados coa Escola.
- Montse García, “Domingo Villar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Literatura”, 3 abril 2019, p. L10.
Informa da presentación de O último barco na librería Pedreira, na que participará Pilar
Sampedro.
- Ana Fuentes, “Domingo Villar incluye al autismo en su último libro”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 3 abril 2019, p. 4.
Dá conta da celebración polo Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo levada a
cabo no Auditorio municipal do Concello. Destaca que durante o seu discurso, o
presidente da Fundación Menela, Cipriano Jiménez, mencionase a novela de Domingo
Villar, que incorporou ao seu libro un personaxe con trastorno autista.
- Belén López, “O éxito real dun escrito está lonxe de que o lean multitudes”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, 5 abril 2019, p. 61.
Entrevista a Domingo Villar na que responde a preguntas relacionadas co personaxe
protagonista coas súas novelas, sobre a súa ambientación en Vigo e sobre a súa percepción
do éxito.
- Fernando Franco, “El renacimiento del Eligio”, Faro de Vigo, “Mira Vigo”, “Vigo”, 12
abril 2019, p. 9.
Informa da reapertura do bar El Eligio en Vigo, escenario real pero que aparece na ficción
como un dos sitios máis concorridos polo protagonista da triloxía de Domingo Villar, o
inspector Leo Caldas. Menciona tamén algúns persoeiros que pasaron polo bar no seu
momento.
- Luis Seoane, “Domingo Villar, invitado de ‘Hoxe con Manquiña’ na Televisión de
Galicia”, El Correo Gallego, “Medios”, 14 abril 2019, p. 61.
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Dá conta do encontro entre o escritor e o actor, Manuel Manquiña, presentador do
programa no que tivo lugar a entrevista. Informa de que visitaron os Luthier da Escola de
Artes e Oficios, un dos escenarios da novela de Domingo Villar.
- Luis Alemany, “Nos piden ser brillantes en pocos caracteres”, El Mundo, “La entrevista
final”, 8 maio 2019, contracuberta.
Entrevístase o autor, que comenta a presenza de pais e o tema da paternidade na novela,
e o proceso de escritura que emprega ao traballar unha novela como esta.
- Lourdes Varela, “Coido que algunha xente agardaba máis por Leo Caldas que por min”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Entrevista”, 9 maio 2019, p. V.
Entrevístase o autor, Domingo Villar, co gallo da publicación da súa novela. Villar
comenta como se lle ocorreu empregar a Escola Municipal de Artes e Oficios, e destaca
o seu comentario sobre o personaxe do mendigo Napoleón.
- Fernando Franco, “Adolfo y Domingo, de charrada”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira
Vigo”, 21 maio 2019, p. 11.
Dá conta da presentación da novela de Domingo Villar na libraría Letras Corsarias.
- Tomás Alonso, “Domingo Villar: ‘Non son un autor atormentado, son un home feliz”,
Luzes, n.º 69, “República”, xuño 2019, pp. 70-75.
Entrevista o autor de Ollos de auga e A praia dos afogados, Domingo Villar, tras a
publicación de O último barco. Achégase información relativa ao proceso creativo do
autor, aos seus gustos particulares, a eventos que marcaron o curso dos seus libros e varios
aspectos relacionados coa súa obra e o protagonista desta: Leo Caldas
- Ana Abelenda, “¿Qué van a leer este verano”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 28 xuño
2019, pp. 1-2.
Nun artigo sobre recomendacións literarias para o verán, seis autores escollen tres títulos
cada un. Inma López Silva recomenda, entre outros, O último barco, de Domingo Villar.
Entre os elixidos por Domingo Villar están The making of, de Xavier Alcalá. Amador
Castro recomenda Infamia, de Ledicia Costas e Scórpio, de Ricardo Carvalho Calero.
Antía Yáñez selecciona O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel
Fraga, Marafariña, de Miriam Beizana Vigo e Feminismos na literatura infantil e xuvenil
en Galicia, de Montse Pena Presas. Rosa Aneiros amenta Todo isto antes era noite, de
Lucía Aldao e Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas. Pola
súa parte, Héctor Cajaraville, recomenda, entre outros A asasina, de Alexandros
Papadiamandis e O último barco, de Domingo Villar.
- Joaquín Abraldes, “Ledicia Costas y Domingo Villar, ‘bestsellers’ en Vigo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 23 xuño 2019, p. 9.
Dá conta da presentación dos libros da autora e do autor na Feira do Libro en Vigo, á vez
que describe brevemente o argumento de cada novela, e destaca os premios e galardóns
recibidos por ambos autores.
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- Rosé Carrera, “La Feira do Libro disfruta con su nueva ubicación en Príncipe”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 30 xuño 2019, p. 7.
Artigo sobre a Feira do Libro en Vigo no que se apunta que os libros máis vendidos en
galego son Beleza vermella, de Arantza Portabales; seguido de O último barco, de
Domingo Villar; e Camiñar o Vigo vello, de Pedro Feijóo.
- Ana Abelenda, “Domingo Villar. ‘De neno soñaba que unha onda xigante viña das Cíes
e inundaba Vigo”, La Voz de Galicia, “Muy de cerca”, 2 xullo 2019, contracuberta.
Entrevista o autor en relación coa publicación do seu libro, na que se dá conta do proceso
que tomou para escribir a novela, así coma a orixe do protagonista do texto, Leo Caldas,
e as similitudes entre o autor e o seu personaxe. Así mesturan na entrevistas de índole
persoal sobre a vida do autor, así como reflexións sobre o oficio da escritura.
- Lydia Abarca, “Los libreros aplauden la nueva ubicación de la Feira do Libro, que elevó
sus ventas”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 xullo 2019, p. 7.
Nun artigo sobre a Feira do Libro viguesa, destacan o elevado número de vendas dos
exemplares O útlimo barco, de Domingo Villar e Infamia, de Ledicia Costas.
- Ana Baena, “Finaliza la Feira do Libro con un 10% más de ventas”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 7 xullo 2019, p. 10.
Artigo sobre a Feira do Libro na cidade olívica no que se sinala que os títulos máis
vendidos, coincidentes cos do resto do ano, que son O último barco, de Domingo Villar,
e Infamia, de Ledicia Costas.
- Pilar Cheda, “A viaxe que non defrauda”, El Progreso, “Revista”, “Lecturas”, 13 xullo
2019, p. 27.
Recolle unha serie de recomendacións literarias entre as últimas novidades editoriais
publicadas en lingua galega para desfrutar no tempo estival. Entre estas obras destaca o
último da triloxía do detective Leo Caldas, O último barco de Domingo Villar; a novela
da emigración Sándalo, de María Xosé Porteiro; ou a primeira novela de Ledicia Costas
dirixida a público adulto, Infamia.
- Juan Palacios, “Ni un verano sin libros”, El Correo Gallego, “ECG Dominical”, 28 xullo
2019, p. 2.
Juan Palacios inclúe esta obra na súa listaxe de recomendacións de lecturas para o verán.
Dá conta dos dez anos de espera para a publicación desta terceira novela da saga
protagonizada por Leo Caldas. Destaca que a obra carece de acción trepidante, aspecto
totalmente prescindíbel baixo o seu punto de vista, posto que a obra se caracteriza polo
magnetismo da escrita de Villar, que cativa o lector dende o inicio. Remarca tamén o
exemplar emprego dos diálogos, que marcan todo o desenvolvemento da trama.
- Nerea Aragunde, “A libraría Nós pon en valor as letras galegas co Verán Literario”;
Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Ciudad”, 7 agosto 2019, p. 16.
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Dá conta do evento anual que organiza nos veráns a libraría Nós de Sanxenxo, e do
propósito tras estas citas, que é nas palabras de Xaime Corral, impulsor da iniciativa,
“facer unha pequena representación das letras galegas”. Informa dos autores que foron
durante ese verán e as obras que foron presentar: Ledicia Costas con Infamia, a autora
Arantza Portabales, que presentaba a súa obra publicada en galego Beleza vermella e
Domingo Villar con O último barco.
- Mauro Borrazás, “Vigo protagoniza los libros del verano”, Atlántico Diario, “Verano”,
13 agosto 2019, p. 10.
Dá conta do éxito que tivo a novela de Domigo Villar na Feira do Libro do Vigo, e enlaza
informando da popularidade que están gañando as novelas policíacas que se desenvolven
en Vigo, até o punto de que xa reciben o seu propio nome de xénero, a novela negra
viguesa. Aproveitando o popular que está resultando este tipo de novela, a Biblioteca
Pública Municipal Xosé Neira Vilas elaborou un mapa literario de Vigo onde se poden
visitar as principais localizacións de novelas populares que teñan como escenario a
cidade. Menciona outras obras que pertencen á novela negra viguesa como Os fillos do
lume, Os fillos do mar, A memoria da choiva e Morena, perigosa e romántica de Pedro
Feijóo, ou Tes ata as dez de Francisco Castro, a serie Vicvs de Beto Luaces e Infamia de
Ledicia Costas.
- Manuel Bragado, “Novela negra viguesa”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 13 agosto 2019, pp. 20.
Reflexiona sobre o fenómeno da novela negra e de como Vigo se converteu, ben por
ambientación das tramas, ben por orixe dos autores, no berce deste subxénero narrativo
dentro da literatura galega. Desta forma alude a algúns dos títulos máis significativos do
noir galego e vigués, nomeadamente Os fillos do lume (Xerais, 2017) de Pedro Feijoo, O
último barco (Galaxia, 2019) de Domingo Villar, Infamia (Xerais, 2019) de Ledicia
Costas, O meu nome é Ninguén (Xerais, 2018) de Manuel Esteban ou Vicus. Un lugar
aquelado (Bolanda, 2019) de Beto Luaces.
- S. Fernández, “Las novelas de Ledicia Costas y Domingo Villar triunfan en casa”,
Atlántico Diario, “Verano”, 24 agosto 2019, p. 9.
Artigo sobre a literatura que máis triunfa entre os vigueses no verán, no que amenta O
último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; Pioneiras, de Anaír
Castillo e Camiñar o Vigo vello, de Pedro Feijoo. Entre os títulos de literatura infantil,
destaca O monstro de cores e Os fantasmas non petan na porta.
- Ana Abelenda, “Las 20 novelas clásicas que no te puedes perder”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, 6 setembro 2019, pp. 1-2.
Realízase unha consulta a dez personalidades do mundo do libro sobre as novelas que se
deberían ler polo menos unha vez na vida e, entre elas, está O último barco, de Domingo
Villar.
- M. N., “Pantemia literaria autóctona”, Atlántico Diario/ La Región, “Galicia Sur-Punto
de Encuentro”, “Vigo”, “Novelas y escritores”, 29 setembro 2019, p. 31.
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Nun artigo sobre o movemento literario en Vigo, amenta os autores Domingo Villar,
Pedro Feijoo, María Xosé Porteiro e María Reimóndez e os seus últimos títulos
publicados.
- Susana Acosta, “Galicia, todo al negro”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 25 outubro 2019,
cuberta.
Artigo sobre a popularidade da novela negra entre os escritores galegos no que menciona
as obras O úlitmo barco, de Domingo Villar; Beleza vermella, de Arantza Portabales;
Infamia, de Ledicia Costas; e Vicus, un lugar aquelado, de Beto Luaces.
- Ana Baena, “Domingo Villar ponse a proba como autor de comedia teatral”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 5 novembro 2019, p. 11.
Recolle información sobre a participación de Domingo Villar nos encontros do Club
Gamboa, no que falou da súa relación coa literatura e os seus gustos lectores. Afirma que
está desexando continuar con outra novela de Leo Caldas e desvela que está a traballar
nunha peza teatral que é unha comedia metaliteraria.
- Ana Abelenda, “Estos son los libros del año”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Estos son
los libros del año”, 13 decembro 2019, pp. 1-2.
Artigo que recolle os libros favoritos dos libreiros galegos, entre os que se atopan O
último barco e Un lume azul.
- Bernardo Sartier, “Romerales, lléveme de putas...”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “¡Callarse, Becerros!”, 29 decembro 2019, p. 8.
Nun artigo sobre a incorrección expresiva nas canles de televisión, fai referencia á última
novela Domingo Villar, da cal critica que é un “aborto por exceso de gestación”, cun
argumento estirado de forma innecesaria e artificial, que desemboca nun “final
rocambolesco” en detrimento da interesante primeira parte da obra.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita a novela O último barco de
Domingo Villar.
- Xaquín Núñez Sabarís, “2019: ‘Suspense’ en literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 decembro 2019, p. 30.
Artigo sobre a presenza do thriller e o policial nas letras galegas, no que amenta as obras
Un lume azul, de Pedro Feijoo, O último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia
Costas; Beleza vermella, de Arantza Portabales; Dime algo sucio, de Diego Ameixeiras;
Cmiño de paixóns, de Carlos Meixide; e Carpe diem, de Quico Cadaval.
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- A. M., “Abel Caballero, Domingo Villar y Ledicia Costas lideran los ‘Vigueses del
Año”, Atlántico Diario, “Vigo”, 31 decembro 2019, p. 11.
Nova sobre os “Vigueses do Ano”, entre os cales están o escritor Domingo Villar, coa
súa nova obra O último barco; e Ledicia Costas, con Infamia.
- A. Baena, “De escritores a ídolos”, Atlántico Diario, “Resumen del año. Extra”, “Vigo”,
“Los más leídos son vigueses”, 31 decembro 2019, p. 30.
Faise eco dos escritores vigueses con obras de calidade ambientadas na cidade. Estes son
Domingo Villar, con O último barco; Ledicia Costas, con Infamia; e Pedro Feijoo, con
Un lume azul.
Villaverde Gómez, José, Andainas dun músico no rural, Silleda: Edicións Fervenza,
outubro 2019, 124 pp. (ISBN: 978-84-17094-72-0). ■
Andainas dun músico no rural é unha colección de relatos costumistas ambientados a
mediados do século XX. Neles dáse conta da vida que levaban os músicos de banda no
rural, dende os momentos mais divertidos aos mais desagradábeis. O autor do libro pasou
moitos anos da súa vida en contacto con estas bandas, pola cal ofrece unha visión realista
delas. A obra abre cun prólogo no cal fálase das condicións socio-económicas da época,
de como un mozo do rural chegaba a ser músico e demais. Ademais, no final está presente
unha foto galería de distintas bandas da Galicia rural. Os relatos ofrecen unha fiestra as
diversas vivencias destes músicos. Dende ensaios, romarías, noites á intemperie,
anécdotas e viaxes, cada un dos relatos transporta ao lector á Galicia de mediados do
século XX, un momento no cal o rural comeza a mesturarse coa tecnoloxía, sendo un
mundo moi distinto ao cal coñecemos hoxe, malia ao relativo pouco tempo que pasou. A
obra fai moito énfase neste cambio das cousas e como hoxe en día todo resulta moito mais
fácil ca entón. Inda así, estes relatos acerca das bandas de músicos rurais están cargados
de lembranzas e nostalxia.
Xubín, Isaac, Os largos e longos campos de liño azul, Vigo: Editorial Galaxia, n.º 382,
febreiro 2019, 228 pp. (ISBN: 978-84-9151-302-5).
Novela de Isaac Xubín (A Coruña, 1978) que se constrúe a través dun discurso complexo,
metafórico, poliédrico e polifónico construído a modo de crebacabezas e con gran
cantidade de personaxes para abordar temas como a memoria, a rebeldía contra
circunstancias políticas impostas, o colaboracionismo cos invasores. Dende a perspectiva
dun narrador omnisciente, desenvólvese unha trama serpeante precedida por unha cita de
Bernardo Atxaga con pinceladas dun mundo distópico. Un dos seus eixes é a historia do
Rubio, que enfía o resto da historia. É o paciente 500-B, un home nado nun arquipélago
do Atlántico Norte que permanece preso nunha institución “sanitaria” e que perdeu de
vez a memoria. O doutor Myà, director do centro, estúdao sen chegar a ningunha
conclusión, debido en parte a que os documentos non achegan datos relativos á súa
identidade, e dubida de se a súa curación sería beneficiosa, dado que ingresou de maneira
enigmática. Ao mesmo tempo, cóntase o que acontece na organización rebelde
denominada Sanedrín, que pretende liberar o país e os intentos de esclarecer o asasinato
de DB, e presenta personaxes de diferentes xeracións nunha encrucillada sen posibilidade
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de escoller o seu propio camiño, como Rahab e Fresser, encargados de atopar o Rubio. O
discurso aparece ademais salpicado de referencias ao rugby e á gastronomía e, malia non
contar cunha localización real, acolle referencias ao País Vasco, como a estación de
Bilbao.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, "Fragmentario e poliédrico. Sen eficacia narrativa", Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 711, “Libros”, 2 maio 2019, p. VI. / La Opinión,
“Saberes”, “Literatura gallega”, 11 maio 2019, p. 3.
Comeza sinalando que esta novela xira en torno á recuperación da identidade do
personaxe paciente 500-B, coñecido como o Rubio, e que está nun centro de internamento
psiquiátrico. Tamén apunta que o escenario de fondo desta narración é unha sociedade
tiránica que habita nun arquipélago onde medra o liño. Finalmente o autor do artigo
manifesta o seu desagrado ante a estrutura poliedrica e o exceso de personaxes
secundarias pouco relevantes para a trama e cuxas peripecias confunden o lector ao non
confluír nun macrotexto integrador que recolle todas as historias.
Referencias varias:
- R. L., “Os largos e longos campos de liño azul”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 170, 10 febreiro 2019, p. 6.
Presenta a novela explicando de xeito breve a trama e repasando as publicacións de
narrativa e poesía do autor, así como os premios que foi obtendo.
- Belén López, “Isaac Xubín. ‘A min o que me gusta é tirar anzois”, Diario de Pontevedra,
contracuberta/ El Progreso, “Vivir”, p. 58, 18 febreiro 2019.
Entrevista ao autor, que publica o libro logo de gañar o Premio da Crítica coa súa primeira
novela. Comeza a entrevista preguntando polo interno 500B, O Rubio, que Xubín
describe como o personaxe encargado de fiar todas as voces na novela, carecente de
memoria e, xa que logo, de personalidade e de alma. Indica que a editorial Galaxia di que
a novela é un crebacabezas, ao que el responde que o que lle gusta é tirar anzois, presentar
situacións que logo os lectores poden identificar no lugar que lles corresponden. En canto
á violencia presente na obra, o autor indica que “o que se percibe é a violencia que latexa
na sociedade, e que non ten que ver co uso directo das armas”. No que concirne á
localización, o autor menciona que a súa única inspiración é o poema “O liño de María”
de Anxo Angueira. Finalmente, indícase a presentación do libro na Casa das Campás o
20 de febreiro e mencionase ao espectáculo “Movemarcos”.
- Montse García, “Isaac Xubín”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 19 febreiro 2019, p. L9.
Informa da presentación da novela na libraría Numax, onde acompañará o autor o poeta
e editor Ismael Ramos.
- Montse García, “Nuevo libro de Isaac Xubín”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 20 febreiro 2019, p. L10.
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Dáse conta da presentación da obra o día anterior á publicación da nova na librería
Numax. Interviron nesta o autor e Ismael Ramos.
- Cuca M. Gómez, “Entre camelias y recuerdos”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Libros”, 21 febreiro 2019, pp. 70-71.
Recóllense un par de fotografías da presentación do libro na Casa das Campás. Indícase
que Isaac Xubín estivo acompañado pola profesora e investigadora Ana Acuña e o
presidente do Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo, así como do editor Ismael Ramos.
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I.2. REEDICIÓNS COMENTADAS
TEXTOS RECUPERADOS

E

FACSÍMILES.

Franco Grande, Xosé Luís, A ilusión da esperanza. De Cabanillas a Baixeras, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Memoria, n.º 45, decembro 2019, 308 pp. (ISBN: 978-84-9151425-1).
Xosé Luís Franco Grande (Tebra, 1936) engade nesta reedición a nove persoeiros neste
tributo aos seus amigos, coma el mesmo aclara, no que describe a través de anécdotas
particulares a un total de corenta e seis personaxes relevantes para a historia de Galicia
que el coñeceu en vida. A cada unha destas persoas adícalle un capítulo no que a partir
dunha anécdota comeza a debuxar con verbas a súa definición persoal delas. Nesta
reedición engádense as figuras de Alonso Montero, Ramón Lorenzo Vázquez, Antón
Santamarina, Carlos Baliñas, Xesús Ferro Ruibal, Marina Mayoral, López-Casanova,
Xavier Carro e Xulio Ríos.
Referencias varias:
- Xesús Alonso Montero, “50 retratos: 45 homes e 5 mulleres”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Beatus qui legit”, 27 decembro 2019, p. 12.
Faise eco da publicación da obra coas figuras que engade. Explica que se trata de 50
retratos literarios de persoas que constitúen unha sorte de libro dos amigos, no que tamén
se asiste á formación de Franco Grande como cidadán, galeguista e antifranquista. Repasa
as figuras femininas presentes no volume.
Lilliestierna, Christina, Vivir na fin do mundo (Leva vid världens ände, 1969), trad.
Marta Dahlgren e Camiño Noia, Cangas do Morrazo: Rinoceronte, col. Nova, n.º 29, xuño
2019, 214 pp. (ISBN: 978-84-17388-23-2).
Reedición desta obra a medio camiño entre a crónica e as memorias na que a xornalista e
escritora Christina Lilliestierna (Gotemburgo, 1923-Marín, 2000), conta como a finais
dos anos sesenta decidiu trasladarse dende París a Galicia coa intención de mercar unha
casa e asentarse. Ábrese cun limiar de Camiño Noia no que explica que a obra tivo un
extraordinario éxito en Suecia e arrastrou a Galicia unha boa cantidade de xente desexosa
de descubrir o mundo insólito do que falaba a autora, tras o cal se publicou en 1983 en
Edicións Xerais de Galicia a partir da tradución ao castelán realizada por Marta Dahlgren.
Indica tamén que esta nova edición foi revisada polas dúas tradutoras e agarda que sirva
para chamar a atención sobre a necesaria restauración do Pazo do Cadro, abandonado
dende a morte da escritora sueca. Christina Lilliestierna relata como chegou polo azar do
destino a Pardavila, no concello de Marín, onde atopou o Pazo do Cadro. Convencida de
estar a cumprir o seu vello soño de vivir nun castelo, ela e mais a súa parella, Jean Novial,
acordan mercalo, o que supuxo un longo proceso, primeiro para formalizar a compra e
logo para a súa lenta restauración respectando o estilo tradicional; e detense en anécdotas
como a organización dunha exposición nun dos seus salóns para fomentar o coñecemento
de pintores e escultores galegos que foi descubrindo. Conta tamén o tránsito persoal que
viviu dende a súa chegada a Galicia até que se sentiu unha máis, afirmando o seu desexo
de deixar de ser “a estraña estranxeira”, como lle chama a xente da aldea que a miraba
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pasar, ou unha turista de paso. Mais sobre todo pon o acento na descuberta da identidade
dunhas xentes e dun país que, en primeira instancia, lle causaban unha impresión “da
Idade Media con certos trazos de modernidade despistados”, un territorio no que se
detivera o tempo e no que imperaba, por exemplo, o machismo. Mais, aos poucos,
segundo se avanza na narración, a autora afonda nas razóns dese estar fóra do tempo, nas
causas da emigración e os estigmas sociais e colectivos, fuxindo de tópicos e tentando
buscar a esencia da cultura galega, a etnografía e a historia, de maneira que matiza a súa
visión inicial até percibir en Marín a sensación, por fin, de pertencer a un sitio onde
aprende a vivir e decide morrer.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Aprender a vivir”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, 9 agosto 2019, p. 10.
Recolle unha recensión da obra Vivir na fin do mundo a propósito da súa reedición por
parte da editorial Rinoceronte. Comeza explicando a peripecia vital da súa autora,
Christina Lillistierna, unha xornalista sueca asentada en Galicia, explicando que esas
vivencias son a esencia desta novela. Finaliza sentenciando que esta é unha historia cando
menos singular, un libro que ofrece a ollada dunha xornalista sempre atenta á relevancia
dos detalles.
Referencias varias:
- R. L., “Vivir na fin do mundo”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 191, 7 xullo 2019, p. 4.
Descríbese principalmente a temática da novela en cuestión, narrativa de viaxes, así como
as principais características das personaxes protagonistas da obra. Para rematar, destaca
algúns aspectos de índole biográfica do autor en cuestión.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, Antón e os inocentes, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Clásicos,, xuño 2019, 176 pp. (ISBN: 978-84-9121-507-3).
Novela orixinalmente publicada por Méndez Ferrín (Ourense, 1938) en 1976, desta
primeira volta co título Antón e os iñocentes, escrita durante un dos seus períodos de
encarceramento. Os principais protagonistas desta obra son Narda e Berto, que conflúen
no Vigo proletario da década dos anos 50. A obra volveuse editar dez anos despois e,
agora, en 2019, volve ver a luz cunha nova edición a cargo de Antón Blanco Casás, autor
do prólogo e responsábel da adaptación textual.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Fágase xustiza”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.103, 1 setembro 2019, p. 32.
Informa da reedición de Antón e os inocentes, que foi primeiramente publicada en 1976
en Xerais, e dez anos máis tarde reeditada. Descríbea como “unha novela complexa desas
que polo mesmo prezo dan tres (ou catro) nunha”.
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- Mario Regueira, “Para unha nova épica. Máis alá do maniqueísmo”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 724, “Libros”, 19 setembro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”,
“Novidades en galego”, 19 outubro 2019, p. 6.
Explica as orixes da novela, publicada inicialmente en 1976 e indica que é un libro para
entender os ciclos literarios de noso, reeditado agora por Antón Blanco Casás. Láiase de
que na fermosa introdución non se inclúan explicacións sobre a fixación textual nin se
inclúa un estudo máis extenso.
Referencias varias:
- R. L., “Antón e os inocentes”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 190, 30 xuño 2019, p. 4.
Informa do argumento do libro, e danse unhas pequenas anotacións dos aspectos máis
singulares del, así como se recalca que un dos textos máis emblemáticos do autor.
- Héctor J. Porto, “Rescatan a novela do proletariado que Ferrín escribiu no cárcere”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 1 xullo 2019, p. 27.
Informa da publicación da nova edición do libro e describe brevemente o seu argumento.
Ademais, engade a importancia literaria desta novela para o tempo no que foi publicada,
centrada no proletariado galego.
Neira Vilas, Xosé, Co pai, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Neira Vilas, n.º 10,
xuño 2019, 92 pp. (ISBN: 978-84-9151-350-6).
Obra narrativa de Xosé Neira Vilas (Vila de Cruces, 1928-Gres, 2015) que acolle textos
inéditos escritos na Habana en febreiro de 2000. O autor de Memorias dun neno labrego,
que antes lle dedicara un libro de lembranzas á súa nai, titulado precisamente Nai, decidiu
escribir unha serie de prosas relacionadas co seu pai, recollidas neste volume. Nel
preséntanse as vivencias do narrador co seu pai: a súa experiencia con seu pai nos labores
relacionados co fogar, sobre todo, os labores agrarios.
Referencias varias:
- Antonio Méndez / X. F., “Un neno acaroado ao pai”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21
xullo 2021, p. 42.
Artigo sobre a publicación da obra inédita de Neira Vilas, en edición de Dolores
Vilavedra, no que remememora as vivencias co seu proxenitor. A editora compara as
prosas breves de Neira Vilas coas de Castelao, definindo as pequenas pezas do autor como
auténticos “poemas en prosa”.
- Montse García, “Co pai”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Literatura”, 9 outubro 2019, p. L10.
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Informa da presentación da obra no Auditorio Neira Vilas da Cidade da Cultura, na que
que participarán Dolores Vilavedra, Fernando Redondo e Valentín García.
- Montse García, “A nova obra póstuma de Neira Vilas recolle 25 textos ligados a seu
pai”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 outubro 2019, p. 35.
Faise eco do lanzamento da obra póstuma inédita de Xosé Neira Vilas, Co pai, unha serie
de textos breves vinculados ao seu pai que ven a luz case vinte anos despois. Recolle as
declaracións durante a presentación do libro do presidente da Fundación Neira Vilas,
Fernando Redondo Neira e informa que tamén interviñeron no acto Fernando Redondo,
Dolores Vilavedra e Valentín García.
Sanches Aríns, Susana, Seique, Santiago de Compostela: Através Editora, col. Através
das Letras, n.º 19, 2019, 240 pp. (ISBN: 978-84-16545-36-0).
Reedición desta obra de Susana Sanches Aríns (Vilagarcía de Arousa, 1974) publicado
inicialmente no ano 2015 no que se abordan temáticas relacionadas coa memoria da
guerra (Véxase Informe de Literatura 2015). Como se explica no limiar asinado por María
Xosé Nogueira, a reedición que agora ve a luz inclúe novos capítulos que tiran dalgún fío
solto, así como unha nova perspectiva produto do distanciamento da autora respecto da
súa narración.
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I.3. TRADUCIÓNS, VERSIÓN E REEDICIÓNS
Abraham a Sancta Clara, O marabilloso soño dun gran niño de necios
(Wunderwürdiger Traum von einem grossen Narrenest, 1703), trad. do alemán, introd.
Rosa Marta Gómez Pato, Cangas do Morrazo: Rinoceronte, col. Vétera, n.º 29, setembro
2019, 84 pp. (ISBN: 978-84-17388-30-0). ■
Segundo recolle Rosa Marta Gómez Mato na introdución coa que se abre o volume, o
frade agostiño Abraham a Sancta Clara (Kreenheinstetten, 1644-Viena, 1709), un dos
escritores máis importantes do Barroco, considerado ademais un dos fundadores da lingua
alemá escrita, publicou esta obra en Salzburgo. O texto encádrase dentro da antiga
tradición da literatura de carácter didáctico-satírico, denominada Narrenliteratur ou
«literatura da necidade». Trátase dun tratado no que, con pinceladas humorísticas, o autor
bota man do seu talento para elaborar sermóns e ilustra o lector sobre as características
que presentan os necios a través dun catálogo que recolle os seus vicios e razoamentos,
engadindo numerosas fábulas, anécdotas, referencias bíblicas e pagás. Ábrese cunhas
palabras do autor dirixidas ao lector que explican o propósito do libro: aprender unha
lección moral e «mirarse nun espello e ver se alguén se atopa entre estes necios ou non».
Indica así mesmo que todo partiu dun soño cando, ao chegar á cidade francesa de
Narbona, atopou un carballo cun niño de paxaros bastante considábel. Atraído pola
curiosidade, colleu unha escada, subiu e descubriu que o niño contiña unha ducia de
necios. A seguir, dedica o seu correspondente capítulo ao paduán, o namorado, o avaro,
o irado, o bébedo, o lacazán, o mentireiro, o medroso, o arrogante, o brután, o celoso e o
loábel.
Alciato, Andrea, Libro de emblemas, trad. Raúl Gómez, Cangas: Rinoceronte Editora,
col. Vétera, maio 2019, 194 pp. (ISBN: 978-84-17388-22-5). ■
Versión en galego, realizada non a partir do orixinal en latín senón da edición en italiano
(Il libro degli Emblemi, 2015, de Mino Gabriele), desta obra do erudito e avogado Andrea
Alciato (Milán, 1492-Pavía, 1550) que contou con máis de 170 edicións e traducións ao
italiano, francés, alemán, castelán e inglés. O volume ábrese cun limiar de Raúl Gómez
Pato no que este ofrece uns apuntamentos sobre a vida do autor, destacado no seu tempo
polos seus estudos filolóxicos, históricos e xurídicos e impulsor da epigrafía latina, feitos
que lle outorgaron sona en toda Europa. Ademais, explica as orixes dos emblemas e incide
na súa importancia durante o Renacemento, aclarando que, para a súa composición,
Alciato se inspira en historiadores e escritores do mundo grecolatino, en apólogos e
proverbios e na Antoloxía Palatina. Con respecto aos criterios seguidos para a tradución,
sinala que resolveu darlles forma poética e tratou de manter o ritmo e a cadencia do texto
orixinal. A seguir inclúense senllos prefacios das edicións de 1531 e 1534: o primeiro
corresponde á primeira edición –rexeitada polo autor–, realizada en Augsburgo polo
editor Heinrinch Steyner; e o segundo, á edición de París, revisada e ampliada por Alciato.
O corpo do traballo componse de 113 capítulos cunha estrutura tripartita: título
(inscriptio), acompañado de imaxe (pictura ou res picta) e finalmente poesía (subscriptio)
ou descrición literaria do tema plasmado na imaxe; unha disposición que supuxo a
fixación futura do xénero. Os breves epigramas de Alciato, na súa maior parte en dísticos
elexíacos, explican con intención didáctica e moralizante os motivos alegóricos e
símbolos expresados no debuxo.
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Recensións:
- Xosé Feixó, “Noticia do Emblemata. Imprescindible texto”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 725, “Libros”, 6 xuño 2019, p. VI.
Informa da existencia da colección “Vétera” da editorial Rinoceronte, que dirixe Raúl
Gómez Pato e que está dedicada á recuperación e tradución ao galego de libros anteriores
ao século XIX, e da recente incorporación do Libro de emblemas dentro dela. Apunta que
este Libro dos emblemas de Andrea Alciato é un dos libros de emblemas imprescindíbeis
para entender o Renacemento e o Barroco europeos. Finalmente recomenda a lectura do
prólogo, realizado polo tradutor, xa que contén todas as chaves para entender o contido
do libro.
Anónimo, A vida de Lazarillo de Tormes; e das súas fortunas e adversidades, trad. Pablo
Cano López, Iván Enríquez Martínez, Iria Sobrino Freire, Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, 2019, 152 pp. (ISBN: 978-84-453-5329-5).
Tradución do clásico da literatura en castelán ao galego, editada neste volume por Alfredo
Rodríguez López-Vázquez, e traducida por Pablo Cano López, Iván Enríquez Martínez e
Iria Sobrino Freire. Rodríguez López-Vázquez engade nesta edición un prólogo no que
explica con detalle as diferentes versións que existiron desta historia orixinal, de que
maneira e que fragmentos puideron e foron castigados pola Inquisición para determinar
que edición se empregou nesta tradución, e reflexiona sobre a autoría da obra, que a día
de hoxe segue a ser anónima, pero sobre a que aluma unha teoría.
Referencias varias:
- Marta Otero, “Lazarillo’ aprende galego”, La Opinión, “A Coruña”, 8 outubro 2019, p.
12.
Informa de que o pícaro máis coñecido do Século de Ouro pode narrar, finalmente, as
súas andanzas en galego e que esta inciativa parte da profesora da Universidade da Coruña
Pilar Couto e do catedrático Alfredo Rodríguez López-Vázquez. Sinala que esta nova
edición bilingüe toma como base o texto máis antigo que se conserva da obra, que inclúe
ademais aquelas partes que a Inquisición recortou ao considerar que atacaban os ditames
da Igrexa. Finalmente apunta que será presentado no marco do Simposio Internacional El
Lazarillo y sus continuadores celebrado na cidade da Coruña.
- Héctor J. Porto, “El ‘Lazarillo de Tormes’, traducido, en edición bilingüe, por fin al
gallego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 outubro 2019, p. 33.
Informa da tradución, por primeira vez, do Lazarillo de Tormes ao galego e indica que
o encargado desta tarefa é o catedrático da área de Didáctica da Lingua e a Literatura da
UDC Alfredo Rodríguez López-Vázquez, quen implicou a doutora en Tradución e
Interpretación Iria Sobrino e os filólogos Pablo Cano e Iván Enríquez. Continúa
explicando algunhas cuestións relacionadas coa perda do manuscrito orixinal e tratando
de explicar o feito de que na actualidade se conservan tan poucas copias manuscritas.
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Tamén recolle algunhas declaracións do editor da versión galega, quen asegura que nesta
obra non só se narran as aventuras dun pícaro, senón que é un libro ideolóxico, moi crítico
coa sociedade de entón. Finalmente alude ao acto de presentación que se celebra o martes
8 de outubro na Sede central da Real Academia Galega da Coruña.
Atwood, Margaret, O conto da criada (The Handmaid's Tale, 1985), trad. Celia Recarey
Rendo e Carlos Valdés García, Santiago de Compostela: Irmás Cartoné, abril 2019, 432
pp. (ISBN: 978-84-948421-3-9). ■
Versión en galego da novela distópica na que a escritora feminista Margaret Atwood
(Ottawa, 1939) desprega unha crítica social arredor do mundo actual e o trato que reciben
as mulleres, temas recorrentes na súa produción. A obra mereceu os premios Arthur C.
Clarke e Governor General o mesmo ano da súa publicación e o Los Angeles Times en
1986, e converteuse nun best-seller e nun clásico da literatura moderna. Dende a
perspectiva e a voz da protagonista, a historia alterna o pasado e o presente para describir
o novo modelo de sociedade imposto nos Estados Unidos de América, denominados
agora República de Galaad, tras a chegada ao poder duns políticos teócratas cristiáns logo
de dar un golpe de Estado e asasinar o presidente atribuíndolles os feitos ao terrorismo
islámico. Coa escusa de procurar unha defensa contra a violencia, implántase o
autoritarismo, coa conseguinte mingua das liberdades e dereitos sociais. As mulleres
divídense en castas con cadanseu uniforme dunha cor diferente, aínda que ningunha delas
é dona do seu corpo. As mulleres fértiles que os seus mandatarios consideran indignas de
exercer como nais son condenadas a servir como «criadas» que visten de vermello. Son
consideradas obxectos cuxo único valor reside nos seus ovarios, necesarios para alcanzar
o nivel de novos nacementos desexado en Galaad e manter o modelo de sociedade
dominante masculina, unha vez que a contaminación causou unha epidemia mundial de
infertilidade. A súa función é xerar os fillos das mulleres estériles das elites do réxime.
Canda elas existen as «esposas», que visten de azul e coidan dos fillos; as «tías»,
adestradoras das xestantes, que visten de marrón escuro; e as «martas», cociñeiras e
limpadoras que visten de verde. Defred perde o seu emprego e o seu nome e é asignada
como criada ao comandante Fred (de aí a súa denominación, composto que indica de quen
é propiedade). A súa vida decorre nun encerro permanente agás para facer recados, e ten
prohibido falar con ninguén, ler e calquera autonomía. Coma o resto das criadas, Defred
está obrigada a manter relacións sexuais co seu comandante, namentres a esposa deste a
suxeita. Existen ademais outros rituais como o asasinato das criadas que non conseguen
concibir en seis anos, ou de calquera muller doutra casta que non cumpra as estritas
normas sociais. Defred consegue finxir unha relación amigábel co seu comandante co
obxecto de lograr sobrevivir e recuperar a súa filla perdida, de maneira que o seu dono lle
permite certos privilexios como ler ou xogar con el ás palabras cruzadas. En paralelo, e a
través das súas lembranzas, Defred vai ofrecendo datos do seu pasado denantes de ser
capturada, entre elas, o acontecido cando tentou cruzar a fronteira cara ao Canadá para
escapar do que estaba sucedendo, así como as súas vivencias canda a súa amiga Moira, a
filla ou o seu home Luke. A novela bota man da teoloxía e do Antigo Testamento para
describir os mecanismos nos que se basea a sociedade representada, en particular no que
atangue á situación das mulleres, ademais de facer referencia a temas como os desastres
medioambientais, a perda de dereitos, a pobreza, o fanatismo, a desigualdade, os virus
descoñecidos..., nun retrato que interpela e esperta a inquietude do lector, ao ver
plasmados trazos do seu mundo, o comezo dunha degradación perante á que non
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reacciona e cuxas consecuencias describe. A novela acadou popularidade tras a súa
adaptación en 2017 como serie de televisión.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Corpos ocultos”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 7 xuño 2019, p. 10.
Dáse conta da publicación en galego da obra de Margaret Atwood, e informa da súa
temática distópica e o seu carácter feminista. Describe o contido da novela, e compáraa
coa súa adaptación á televisión do mesmo título, eloxiando a versión literaria
- Estro Montaña, “Narrar a distopía. Contra a república de Galaad”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”; n.º 723, “Libros”, 12 setembro 2019, p. VI.
Recolle unha sinopse do argumento principal da novela canadense O conta da criada,
vertido ao galego recentemente pola editorial Irmás Cartoné. Apunta que se trata dunha
distopía na liña de Orwell e Huxley porque amosa a imposibilidade de vencer o
totalitarismo e as inxustizas. Tamén sinala que neste caso o protagonismo é das mulleres
e que o transfondo desta historia é unha sociedade que usa o ventre das mulleres pobres
ou servas como fornos nos que se cociñan bebés.
Barbusse, Henri, O inferno (L’Enfer, 1908), trad. Celia Recarey Rendo, Santiago de
Compostela: Irmás Cartoné, xullo 2019, 288 pp. (ISBN: 978-84-948421-4-6).
Tradución ao galego desta novela naturalista que supuxo a primeira incursión de Henri
Barbusse (Asnières-sur-Seine, 1873-Moscova, 1935) na narrativa. Dende o seu encerro
nun cuarto da pensión da familia Lemercier, en París, cidade á que se traslada dende
provincias para se incorporar ao seu novo emprego nun banco, o solitario narrador
anónimo de trinta anos, sen familia nin amigos, observa por unha fenda aberta na parede
os hóspedes que van ocupando a estancia do lado, de maneira que a súa afección torna
nunha obsesión. A primeira muller que espía é a criada do establecemento, á que
considerou fea e sucia cando se cruzou con ela na escaleira e logra ver como un ser só e
inocente. A seguir ten a oportunidade de axexar unha muller nova e fermosa e contemplar
a nudez do seu corpo; uns amantes adolescentes que experimentan as primeiras puntadas
do desexo; unha parella adúltera que se agocha das miradas indiscretas e que precisa
lembrar decontino o inmoral da súa relación; ou un moribundo que trata de atoparlle un
sentido á súa vida. O trazo que comparten estes efémeros veciños do narrador é a
dificultade de atopar a felicidade. O cuarto do lado muda así no escenario das paixóns
humanas representadas polos seus distintos ocupantes, alleos por completo a quen os
aluca e libres para se mostraren como son no que atangue á súa ruindade, arelas, medos
ou fermosura, o cal dá orixe, en consecuencia, a diferentes escenas. Ademais das
descricións poéticas e os pensamentos filosóficos por parte do observador, plásmanse
diferentes discursos baixo a forma de longos e fondos diálogos ou charlas apaixonadas
entre namorados. Cunha linguaxe directa e precisa, de ton poético e por veces erótico, a
narración aborda todas as obsesións do ser humano: o amor, o engano, a sexualidade, a
relixión, a morte… O título acada a condición de metáfora, pois tras todo o que viu, o
protagonista non pode ser coma antes despois de descubrir que todo ao seu redor é baleiro
e a única grandeza reside no propio ser humano.
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Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O furor de vivir”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 16 agosto 2019, p. 10.
Resume a traxectoria vital e literaria do escritor e xornalista francés Henri Barbusse a
propósito da publicación en lingua galega da súa mítica novela O inferno por parte da
editorial Irmás Cartoné. Comeza resumindo o argumento principal e finaliza sentenciando
que nesta novela interpretada como un precedente do existencialismo, todo é unha
exposición da vida como unha condena á soidade.
Bashevis Singer, Isaac, O mago de Lublin (The Magician of Lublin, 1960), trad. Moisés
Barcia Rodríguez, Cangas do Morrazo: Editorial Rinoceronte, col. Nova, n.º 30, setembro
2019, 252 pp. (ISBN: 978-84-17388-27-0). ■
Tradución ao galego, a partir da versión inglesa realizada por Elaine Gotlieb e Joseph
Singer –sobriño do escritor–, da novela de 1957 do Premio Nobel de 1978 Isaac Bashevis
Singer (Radzymin, 1902-Florida, 1991), escrita orixinalmente en yiddish, coma o resto
da súa obra. Ambientada no século XIX, despois do levantamento de 1863, a voz narrativa
en terceira persoa conta a historia de Yasha Mazur, que se dedica a percorrer Polonia
representando números de maxia, acrobacia e ilusionismo. Aproveitando as súas longas
xiras, Yasha, tras renunciar á súa identidade xudía e ás prácticas relixiosas, actúa sen
ningún tipo de restrición moral, de maneira que compaxina o seu matrimonio con Ester,
unha devota xudía que non pode ter fillos, coas relacións sentimentais que mantén con
outras tres mulleres: Magda, a súa axudante no escenario, coa que comparte as xiras;
Zeftel, a esposa pobre abandonada por un ladrón; e Emilia, unha muller católica cunha
filla coa que Yasha planea casar e fuxir, aínda que teña que cumprir a esixencia de se
converter. Malia as súas aventuras, Yasha confesa odiar as mulleres e vai dunha a outra,
sempre mentindo, na procura de algo indefinido. Unha noite, logo de entregar a Zeftel a
un tratante de mulleres que a levará á Arxentina para que exerza a prostitución, fracasa
no intento de abrir a pechadura da caixa forte dun usureiro para lle roubar a fortuna que
lle permitiría casar con Emilia. Cunha grave ferida no pé que imposibilitará que siga
camiñando pola corda bamba, tanto no sentido metafórico coma real, e perseguido pola
súa acción, descobre a Magda aforcada, e daquela a culpa comeza a asedialo. Para expiar
a súa vida de «pecador», convértese en Red Jacob o Penitente e pasa tres anos pechado
ao coidado da súa esposa, estudando os libros sagrados e recibindo a visita das xentes. A
novela remata cunha carta de Emilia, quen tras sufrir o seu abandono, recoñece o valor
da súa acción ao se converter nun anacoreta e abandonar o camiño do pecado.
Considerada unha das novelas máis importantes da literatura yiddish, o enfoque realista
da historia permite coñecer a vida en Polonia a finais do século XIX e, ao tempo, asistir
á crise existencial dun home que se tiña por Deus e se cuestiona a vida dende o punto de
vista filosófico, moral e relixioso.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Excelente caracterización. Un recomendable clásico”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 733, “Libros”, 21 novembro 2019, p. VI.
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Destaca a obra vertida ao galego por Moisés Barcia como unha boa representación da
escrita de Isaaac Bashevis Singer, o autor, distinguido co Premio Nobel en 1978. Repasa
o argumento da novela e indica que a trama se desenvolve con soltura, até o
arrepentimento do personaxe que acaba por converterse en anacoreta centrado no estudo
de libros sagrados. Afirma que “supón unha recomendable lectura como exercicio de
autorreflexión”.
Boulle, Pierre, O planeta dos simios (La planète des singes, 1963), trad. Antía Veres
Gesto, Pontevedra: Factoría K de libros, col. Narrativa K, xuño 2019, 272 pp. (ISBN:
978-84-16721-43-6). ■
Novela de ciencia ficción do francés Pierre Boulle (Aviñón, 1912-París, 1994), definida
como «unha fantasía distópica ou antiutópica» na que se critica a obsesión da especie
humana por dominar o planeta e se expón o problema da discriminación racial, así como
a teoría da evolución das especies de Darwin. Dividida en 3 partes de dezasete, nove e
doce capítulos, respectivamente, adopta e estrutura narrativa dun relato enmarcado, de
maneira que o primeiro e o derradeiro capítulo presentan unha focalización externa en
terceira persoa, mentres que os demais están redactados en primeira persoa. Así mesmo,
utiliza o recurso do manuscrito atopado. Jinn e Phyllis, unha parella de ricos ociosos,
atopan, no transcurso dunhas vacacións no espazo, un manuscrito escrito no idioma da
Terra no que o xornalista Ulysse Mérou relata como en 2500 emprendeu unha exploración
cósmica, canda o profesor Antelle, o seu discípulo, Arthur Levain e o chimpancé Hector,
cara á estrela Betelgeuse. Ao chegaren, atopan un planeta ao que bautizan co nome de
Soror e unha rapaza núa bañándose nun lago, Nova, que, malia non saber falar nin sorrir,
os cega coa súa beleza. Cando Nova ve o chimpancé Hector, dá mostras do seu
comportamento animal e mátao. Pronto os expedicionarios comprenden que naquel
planeta os simios son a especie dominante, civilizada e intelixente, mentres que os
humanos están nun estado de salvaxismo case animal e son sometidos. Tras perder os
seus compañeiros de expedición e ser capturado, Mérou deberá demostrarlles aos seus
raptores que non é un animal, senón un ser intelixente. Para logralo conta coa axuda da
doutora Zira, que aprende a súa lingua e o instrúe sobre o sistema político e a cultura dos
simios, e tamén do doutor Cornélius, con quen colabora nas súas pescudas no Instituto de
Altos Estudos Biolóxicos. Con todo, Mérou corre perigo no planeta, sobre todo despois
de que, froito da súa relación con Nova, lle naza un fillo, Sirio. Coa axuda de Zira e
Cornélius consegue fuxir nunha nave, pero ao chegar a París descobre con estupor que os
recibe un gorila. O relato péchase de novo con Jinn e Phyllis, e daquela descóbrese que
eles tamén son simios e que a especie humana desapareceu da Terra. A novela foi
adaptada ao cinema co mesmo título en 1968, dirixida por Franklin J. Schaffner, e
converteuse no xerme dunha franquía con varias secuelas.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Os monos dominarán o mundo”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”; “A outra mirada”; “1.280 almas”, 13 setembro 2019, p. 10.
Convida á lectura da novela “en mans inocentes”, intentando omitir que se coñece o final,
posto que é o punto forte desta novela. Afirma que se pode ler como entretemento. Sobre
o texto, destaca a súa precisión e claridade e o seu espesor metafórico sen resultar
pretensioso.
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- Xosé Feixó, “Tan vello e tan novo. Preguntas sobre o ser humano”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 726, “Libros”, 3 outubro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, “Novidades
en galego”, 2 novembro 2019, p. 7.
Recomenda a lectura da novela agora que se traduce ao galego. Lembra que a obra foi
orixinalmente publicada en 1963 e levada á gran pantalla en 1968. Repasa as publicacións
do autor, explicando que foi prisioneiro nun campo de traballos forzosos en Malisia.
Asevera que, da súa lectura, xorden moitas preguntas sobre o ser humano.
Cavendish, Margaret, O mundo resplandecente (The Blazing World), trad. María Fe
González, Cangas: Rinoceronte Editora, col. Vétera, maio 2019, 166 pp. (ISBN: 978-8417388-16-4). ■
A aristócrata e prolífica escritora Margaret Cavendish (Colchester, 1623Nottinghamshire, 1673), duquesa de Newcastle, é a autora desta obra, reivindicada pola
crítica literaria feminista como pioneira no espectro da ciencia ficción e como a primeira
utopía escrita por unha muller. Tras unha introdución da tradutora que reúne datos sobre
a figura de Margaret Cavendish, inclúese un soneto do seu home, William Cavendish,
que celebra a imaxinación da súa esposa, e mais os prefacios da autora, escritos para a
primeira e segunda edición da obra, en 1666 e 1668, respectivamente. A historia conta
como, tras ser secuestrada e sobrevivir a un naufraxio causado por unha tempestade, unha
muller nova entra nunha pasaxe oculta que a conduce a un mundo descoñecido, o mundo
resplandecente, nas augas do Polo Norte, onde atopa unha sociedade composta por varias
especies de criaturas híbridas, antropomorfas e falantes que a protagonista describe –
homes-oso, homes-raposo, homes-parrulo, homes-paxaro, homes-peixe...–, atendendo
aos seus comportamentos e costumes. Estes seres condúcena a Paraíso, onde reside o
Emperador, o cal, tomándoa por unha deusa, a venera e decide casar con ela e outorgarlle
o poder absoluto. Nese intre, e na procura de alguén que a asista no seu labor de goberno,
a muller realiza un intercambio de almas co mundo real e entón aparece a duquesa de
Newcastle, que se converte na súa escriba. A duquesa emprende unha pescuda desa nova
civilización, para o cal conversa con diferentes representantes de ciencias e oficios, feito
que lle serve á autora para opinar sobre os debates científicos en voga no seu tempo e
inserir reflexións sobre temas de índole social, política e filosófica, de identidade e poder,
introducindo críticas á sociedade da que procede. Unha vez analizado ese mundo
resplandecente, a Emperatriz e a súa escriba retornan ao seu medio para xulgar os
contrastes e gaban a existencia da familia real. Narrada cun ritmo acelerado ao comezo,
o ton muda na parte central, máis despegada da ficción e con pasaxes de ton erudito,
descritivo e didáctico que van acompañadas de profusas notas ao pé.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Romance e fantasía. Lectura obrigada”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 723“Libros”, 23 maio 2019, p. VI. / La Opinión, “Saberes”, 1 xuño 2019, p. 7.
Achega información sobre a tradución de The Blazing World de Margaret Cavendish ao
galego por parte da editorial Rinoceronte e resume o argumento principal da novela.
Indica que se trata dunha narración fantástica que encerrada unha viaxe oninírica, coa
novidade de que a protagonista desta aventura é unha muller, convertendo á autora nunha
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das pioneiras do feminismo no século XVII. Finalmente tilda a lectura desta novela como
obrigatoria, por ser un libro fundamental da literatura universal.
Chandler, Raymond, O longo adeus (The Long Goodbye, 1953), trad. Diego Ameixeiras
e Alejandro Tobar, Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XX, n.º 60,
marzo 2019, 508 pp. (ISBN: 978-84-94971-32-7). ■
O longo adeus, galardoada en 1955 co Premio Edgar da Asociación de Escritores de
Misterio dos Estados Unidos de América, está considerada a obra mestra de Raymond
Chandler (Chicago, 1888-San Diego, 1959) e un clásico da narrativa negra e das
características que definen este xénero. Ao longo de cincuenta e tres capítulos narrados
en primeira persoa polo detective Philip Marlowe, asistimos ás súas idas e vindas dende
o momento no que axuda a marchar a México a Terry Lennox, un peculiar personaxe
sobre o que ao día seguinte recaen as sospeitas polo asasinato da súa muller. Co peso da
posíbel acusación de complicidade, Marlowe ve como se pecha o caso tras o suicidio do
fuxido en Otatoclán e a carta na que confesa o crime, ao que se suma a influencia do pai
da asasinada, o millonario Harlan Potter, a quen lle interesou silenciar o escándalo. Aínda
así, Marlowe teima en investigar sen atender ás presións da policía, dun gánster amigo do
finado e do magnate Harlan Potter. A súa pescuda verase mesturada con outro caso para
o que Marlowe é contratado: localizar o desaparecido Roger Wade, un atormentado
escritor ao que buscan tanto Eileen, a súa esposa, coma o seu editor, Howard Spencer.
Canto máis indaga o detective, máis aumentan as sombras sobre o pasado e a
personalidade de Terry Lennox, até chegar á cerna do misterio. A través dun agudo retrato
social das clases altas norteamericanas, o gansterismo e boas doses de desencanto, a
novela aborda tamén cuestións como a lealdade, a soidade e a perda das ilusións.
Caracterízase tamén por paradigmáticas pasaxes que retratan o carismático personaxe de
Marlowe, os abondosos diálogos e un inesperado desenlace que se demora até as últimas
páxinas.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Un clásico imperecedoiro”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“Ex umbra in solem”, 14 xuño 2019, p. 10.
Loa a espléndida e coidada edición vertida ao galego por Diego Ameixeiras e Alejandro
Tobar. Sobre a novela, dá conta da súa complexidade e indica que o autor mergulla
enxeñosamente ao lector na trama labiríntica que xira en torno a un asasinato e as
consecuencias que derivan deste.
- Xosé Ramón Pena, “Segmentos de Marlowe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
722, “Libros”, 18 xullo 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, “Novidades en galego”, 27
xullo 2019, contracuberta.
Dá conta da tradución ao galego dun clásico da literatura norteamericana como é O longo
adeus de Raymond Chandler da man de Diego Ameixeiras e Alejandro Tobar baixo o
selo editorial compostelano Hugin e Munin. Da novela resume o seu argumento principal,
apuntando que se trata dun fiel e minucioso retrato das clases altas californianas, dos seus
costumes e pesadelos, pero tamén das periferias, os suburbios e os fondos baixos. Tamén
destaca que o valor da amizade e a lealdade son os temas transversais desta narración.
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Referencias varias:
- R. L., “O longo adeus”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 178,
7 abril 2019, p. 6.
Presenta de xeito breve o argumento da obra e indica que funciona como unha novela
sobre a lealdade, a soidade e a perda das ilusións, evidenciado no nervio poético, os
diálogos estilizados e o palpitante clímax.
Cyrano de Bergerac, Os Estados e Imperios da Lúa (Histoire comique des États et
Empires de la Lune, 1657), trad. e introd. Henrique Harguindey, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte, col. Vétera, n.º 30, novembro 2019, 128 pp. (ISBN: 978-84-17388-32-4). ■
No prólogo que encabeza a historia, o tradutor explica que se trata da primeira obra do
xénero literario de ciencia ficción, xunto con Os Estados e Imperios do Sol, do mesmo
autor, que permaneceu censurada pola Igrexa durante dous séculos até se publicar
postumamente, nunha edición recortada que imperou durante séculos. Sinala así mesmo
que, coa escusa dunha viaxe imaxinaria á Lúa, Cyrano de Bergerac (París, 1619-Sannois,
1655) fustriga os vicios da súa época e expón diversas concepcións e disertacións sobre
o universo, a materia, os sentidos, a ética, a crítica ao xeocentrismo ou a defensa do
empirismo, ademais de teorías persoais sobre a alimentación, o pacifismo, a hipocrisía
relixiosa, os dogmas da igrexa, os costumes, a tolerancia e o respecto á diversidade,
poñendo en cuestión os fundamentos culturais predominantes no Barroco. A narración,
en primeira persoa, conta como Cyrano, logo dunha viaxe nun artefacto fantástico, vai
parar ao Paraíso, canda Adán e Eva, convertido nun adolescente de 14 anos. Cando é
expulsado de alí polo seu ateísmo, entra en contacto cos habitantes do satélite, que lle
negan a categoría humana que só eles cren posuír e o consideran un mono. Con todo,
Cyrano acaba aprendendo o seu idioma e describe como viven e se alimentan de fume,
utilizan os versos a modo de moeda e non teñen reparos en falar de sexo. Ao cabo,
recupera a liberdade e retorna á Terra coa axuda dun demo que foi recoller a outro
personaxe para levalo ao averno, e acaba aterrando en Italia.
Dick, Philip K., Soñan os androides con ovellas eléctricas? (Do Androids Dream of
Electric Sheep?, 1968), trad. Fernando Moreiras, Pontevedra: Factoría K de libros, col.
Narrativa K, xullo 2019, 296 pp. (ISBN: 978-84-16721-44-3). ■
Tradución ao galego desta novela de ciencia ficción de culto –pioneira e influencia
fundamental na formación do subxénero denominado ciberpunk–, escrita por Philip
Kindred Dick (Chicago, 1928-Santa Ana, California, 1982), que conta cunha afamada
adaptación libre ao cinema, co título Blade Runner (1982), dirixida por Ridley Scott.
Narrada en terceira persoa, a historia, dividida en 22 capítulos, está ambientada en San
Francisco en 1992, logo da Guerra Mundial Terminal, que deixou o planeta practicamente
deserto e cuberto por unha capa tóxica de po radioactivo. Os humanos adiñeirados
emigraron ás colonias exteriores, onde dispoñen de androides –organismos biolóxicos de
orixe artificial que só se distinguen dos verdadeiros humanos pola ausencia de empatía–,
utilizados como man de obra. Mentres, a xente que resiste na Terra, en cidades asoladas,
ante a imposibilidade de levar unha vida social normal, centra a súa necesidade de afecto
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nos animais domésticos. Como os auténticos son tan escasos que resulta imposíbel
conseguilos, a maioría merca custosos animais artificiais eléctricos. Rick Deckard, un
cazador de recompensas que traballa para o Departamento de Policía eliminando
androides das rúas, pois na Terra están prohibidos, sofre por non poder permitirse un
animal real co seu soldo de empregado público, de maneira que ten que se conformar coa
réplica dunha ovella. Cando Dave Holden, o seu superior, resulta ferido cun láser na
columna, Deckard acepta a misión de darlles caza aos seis androides do sofisticado
modelo Nexo-6, que escaparon dunha colonia espacial por mor da ausencia de dereitos á
que estaban sometidos; deste xeito logrará a recompensa que lle permitirá obter un animal
auténtico. Ao longo da súa persecución, Deckard sufrirá un cambio na súa percepción
sobre os androides e sobre el mesmo, pois tras a morte de Luba Luft, unha cantante de
ópera á que admira, comeza a experimentar unha crecente empatía cara a eles, de maneira
que dá en examinar as razóns que subxacen tras a obrigatoriedade de eliminalos. Logo da
súa relación sexual coa androide Rachel Rosen, é incapaz de consideralos simplemente
máquinas. Algúns dos capítulos da novela están protagonizados por John Isidore, un
cabeza de vento, catalogación que reciben os que non logran pasar o test de facultades
mentais mínimas, polo que realizan os traballos menos cualificados. Isidore é condutor
nunha empresa que se dedica a reparar animais mecánicos avariados, vive só nun enorme
edificio de apartamentos e, como case todos os habitantes dos Estados Unidos de
América, é un fiel seguidor do mercerismo, unha relixión que inclúe conectarse a unha
caixa de empatía que enlaza a mente de distintas persoas para que vivan unha experiencia
emocional común centrada na imaxe de Wilbur Mercer, un ancián castigado polo seu
poder de revivir animais mortos. Na reiterada ilusión que comparten todos os devotos,
Mercer ascende unha lomba escapando duns misteriosos perseguidores e ao chegar á cima
é lapidado até a morte, tras o cal resucita e recomeza o ascenso. Dick describe un mundo
ateigado de imaxes e mensaxes no que as liñas que separan o real do virtual son difíciles
de distinguir, e así mesmo parodia o papel que desenvolven os medios de comunicación
de masas á hora de modelar e orientar as vidas humanas.
Recensións:
- Belén López, “Fernándo Moreiras. ‘Na tradución ao galego hai un plus de agarimo”,
Diario de Pontevedra, “Á última”, 29 xullo 2019, contracuberta.
Entrevista ao tradutor pola edición de Soñan os androides con ovellas eléctricas? ao
galego na que comenta algunhas das similitudes entre o futuro que imaxinou Philip K.
Dick e o presente, así como as vantaxes e desvantaxes de ser fan da obra do autor.
Reflexiona sobre este e outra obra coñecida de Dick, O home do castelo, e sobre as súas
adaptacións ao cine a á televisión respectivamente. Tamén considera a posición da
tradución de obras estranxeiras no panorama literario galego, e menciona á obra de
George R. R. Martin coma aquel texto que lle gustaría traducir nun futuro.
- Diego Ameixeiras, “Naves ardendo máis aló de Orión”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “1.280 almas”, 2 agosto 2019, p. 10.
Fai alusión á recreación fílmica da novela Soñan os androides con ovellas eléctricas? de
Philip K. Dick a propósito da súa tradución ao galego por parte da editorial Factoría K.
Establece unha análise comparativa entre os dous produtos, textual e audiovisual, a partir
do argumento principal, analizando as diferenzas e semellanzas entre as dúas linguaxes.
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- Xosé Feixó, “Gratificante lectura. Con sentimentos replicantes”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 729, “Libros”, 24 outubro 2019, p. VI.
Recomenda a lectura do libro e o visionado do filme que recrea o propio libro e que
supuxo o éxito póstumo do prolífico Philip K. Dick.
Donna Paola, As confesións dunha filla do século. Epistolario dunha morta (Le
Confessioni di una figlia del Secolo. Epistolario di una morta, 1901), trad. Isabel Soto,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XX, n.º 66, decembro 2019, 180
pp. (ISBN: 978-84-12128-01-7).
Novela epistolar italiana que supuxo a notoriedade para a súa autora, Paola Grosson de
Gentry (Bérgamo, 1866-Quarto dei Mille, 1954), que asinou gran parte da súa produción
como Donna Paola. Tras unha significativa dedicatoria –«A todas vosoutras, irmás...»–
coa que a escritora pon de relevo a súa intención de retratar as limitacións que sofren as
mulleres da súa época, o volume ábrese cun «Proemio» da autora no que revela como
chegaron ao seu poder as cartas que conforman a novela. A voz da misivas corresponde
a Viviana, unha muller que optou polo suicidio e desexa dar a coñecer o seu triste pasado
e as súas emocións dirixíndose ás persoas que, para ben ou para mal, ocuparon un lugar
na súa vida: a propia Donna Paola, amiga dende a infancia e coa que viviu o espertar da
sexualidade no convento; Edoardo, o seu medio irmán; Carlo, o seu home; don Flaminio,
o crego; o doutor Massimo, un grande amigo; e os seus amantes, o deputado Riccardo,
Tristano e Fabrizio. As cartas conforman o relato completo do seu percorrido polo mundo
debido aos detalles espallados nelas, ao tempo que desvelan a forte personalidade dunha
muller marcada polo sentimento de orfandade e a busca constante de afecto, que defende
e practica unha sexualidade activa, mesmo con homes máis novos ca ela, capaz de
sobrepoñerse á miseria e ao infortunio e de retratar a hipocrisía e os convencionalismos
sociais que non comparte.
Duras, Claire de, Ourika (Ourika, 1823), trad. Xavier Senín, Santiago de Compostela:
Editorial Hugin e Munin, col. Vólvense os paxaros contra as escopetas, xuño 2019, 56
pp. (ISBN: 978-84-94971-34-1).
Claire de Duras (Brest, 1777-Niza, 1828) é a autora deste breve relato en francés escrito
na voz da súa protagonista, unha moza senegalesa educada pola familia Beauvau que
frecuentaba o seu afamado salón literario. A anécdota real, metamorfoseada por Duras
cos requisitos que esixe a ficción, acadou unha grande acollida na época entre a crítica e
o público, chegando a vender uns 7.000 exemplares. A senegalesa Ourika, salvada de ser
vendida como escrava, é posteriormente, por mor dun «agasallo» entre familias,
adoptada, querida e educada como unha verdadeira filla nunha señorial casa parisiense.
No ambiente previo á Revolución francesa, Ourika medra feliz, asiste aos seráns
aristocráticos e recibe gabanzas pola súa intelixencia e simpatía. Porén, un día, xa
adolescente, escoita por casualidade unha conversa que alude ao seu triste futuro por
causa da raza, e daquela comprende que o seu destino é ben diferente ao das demais
mulleres. Construída como unha confesión reconstruída polo médico que atende a Ourika
nos seus últimos días de vida, o relato é pioneiro no afondamento na sensibilidade e os
pensamentos dunha muller africana, e fai fincapé nos prexuízos que imposibilitan a súa
felicidade e na visión feminina da cuestión racial.
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Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Ourika, muller negra”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “1.280 almas”, 26 xullo 2019, p. 10.
Ofrece unha recensión da novela Ourika da aristócrata francesa Claire de Duras, a
propósito da súa tradución ao galego por parte de Xavier Senín para a editorial Hugin e
Munin. Comeza matizando que en apenas 50 páxinas a autora narra unha interesante
historia dunha moza negra que vive nun mundo que a despreza pola súa condición e que
isto supón un feito insólito na literatura da época, en tanto que lle outorga á narración un
valor político indiscutíbel.
Escala, Tòni, Morte en Arán (En vacances, 2007), Premio Internacional La Gàrdia en
Jaune, trad. Xabier Ron Fernández, Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin,
col. Vólvense os paxaros contra as escopetas, outubro 2019, 120 pp. (ISBN: 978-9497139-6).
A presente novela de Antònia Escala Lara (Tremp, 1961) pretende tender unha ponte
entre o sistema cultural aranés occitano e o galego, pois é a primeira tradución directa dun
texto de ficción contemporánea cara ao galego. A trama arrinca da aparición do cadáver
dun esquiador cun forte golpe na cabeza nun cavorco do Val de Arán, un día de malas
condicións climáticas para a práctica do deporte. Todo apunta a que se trata dun
desafortunado accidente; no entanto, a través dos trece capítulos titulados nos que se
estrutura a novela, vanse desvelando as pescudas policiais, así como os comportamentos
pasados e presentes das persoas relacionadas co finado, para ao cabo sacar á luz unha
chea de segredos: envexas e rivalidades soterradas, traizóns e mentiras. A neve convértese
nun elemento máis da narración, pois simboliza dalgún xeito o illamento e a frialdade de
moitos dos personaxes.
Eliot, George, O veo alzado (The Lifted Veil, 1859), trad. Alejandro Tobar, Santiago de
Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XXI, n.º 62, xullo 2019, 84 pp. (ISBN: 97884-94971-36-5).
George Eliot, nome de pluma de Mary Ann Evans (Nuneaton, Warwickshire, 1819Chelsea, 1850), publicou orixinalmente esta novela curta nas páxinas da Blackwood’s
Edinburgh Magazine. Malia a súa celebridade como escritora realista, trátase dun texto
atípico no conxunto da súa produción, pois enlaza coa tradición vitoriana do horror
psicolóxico e acolle elementos sobrenaturais e de percepción extrasensorial. O mozo
Latimer relata en primeira persoa e nun ton melancólico as lembranzas de distintas etapas
da súa vida, alternando as descricións con reflexións de carácter críptico relacionadas con
pseudociencias como a frenoloxía, a clarividencia e a predestinación que abren a porta á
interpretación do lectorado. Latimer preséntase como un home de saúde delicada,
introvertido e sensíbel totalmente contrario ao seu irmán máis vello, o cal representa o
que se desexa nun herdeiro. Mais el posúe un estraño don que lle permite ler os
pensamentos dos que o rodean e ten visións sobre o seu futuro. Estas facultades, porén,
cáusanlle máis sufrimento ca beneficio, pois vive illado e temoroso de que se descubra o
seu segredo. Só unha persoa se resiste ao seu don: a prometida do irmán, a enigmática
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Bertha. Non obstante, unha visión anúncialle que casará con ela, e daquela a paixón que
agroma no protagonista dá pé á súa fantasía narcisista e destrutiva. Pese a saber que a súa
vida con ela será desgraciada, o feito non pesa no irresistíbel engado e, como era de
esperar, todo conduce cara á desgraza. Neste relato de estrutura circular, a autora recorre
á figura da femme fatale para retratar unha personalidade atormentada, recrear un amor
que combina a fascinación coa mesquindade e poñer en cuestión o equilibrio entre
realidade e figuración.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O amor nunca está claro”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 30 agosto 2019, p. 10.
Recolle un resumo do eixo argumental da novela O veo alzado (1859) da escritora
británica Mary Ann Evans (George Eliot), apuntando que narra a historia dun personaxe
atormentado a causa do poder que posúe para ler as mentes.
Hamsum, Knut, Fame (Sult, 1890), trad. Moisés Barcia, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 27, abril 2019, 206 pp. (ISBN: 978-84-17388-13-3).
■
Tradución ao galego desta novela que fixo célebre o Premio Nobel de 1920 Knut Hamsun
(Lomnel Gudbrandsdal, 1859-Grimstad, 1952), realizada non dende a lingua orixinal
senón dende a versión inglesa. O protagonista, un escritor sen nome nin idade e cuxas
orixes e pasado ignoramos, relata a través dun monólogo obsesivo como transcorre a súa
vida e como consegue alimentarse en contadas ocasións, cando vende algunha
colaboración nun xornal ou empeña algunha das súas escasas pertenzas persoais, ao
tempo que vaga á deriva por Christiania, a capital de Noruega. Deambula entre a casa de
empeños de Pilestradet, o café Oplandske, os portais de Torvgaten ou o bosque de
Bogstad, sempre famento, dando conta dos seus delirios, a súa loita interior, a análise dos
seus actos, os seus conflitos e motivacións. Deste xeito, a novela carece dunha trama
propiamente dita, á parte da sucesión de vivencias e encontros, nun vagar continuo onde
son escasos os instantes de felicidade, pois, tal como indica o título, todo xira ao redor da
fame e das inseguridades, interrogantes, dúbidas, arroutadas, ataques de desprezo,
orgullo, tenrura e ira, a ironía, o humor e a autocrítica do excéntrico personaxe, un ser
humano de contraditoria personalidade que sofre altibaixos no seu empeño para
sobrevivir e elevarse por riba das comodidades burguesas dende os seus ideais de artista.
A loucura á que chega lévao a molestar un cego, a burlarse dunhas mozas que pasean, a
rirse da policía, a comer o que atopa tirado na rúa, a berrar e dicir en voz alta cousas sen
sentido. Así mesmo, sente algo semellante ao amor por unha muller á que chama Ylajali,
que descoñece que vive na absoluta pobreza, de maneira que queda clara a distancia entre
o desexo e a realidade. Estruturada en catro partes, conforma un retrato da soidade e do
desamparo no medio da multitude e da hostilidade da gran cidade, reflectindo a anarquía
das percepcións e a fantasía que residen no inconsciente e arrastrando o lector nese
torrente de sensacións para que comparta a angustia do protagonista ante a fame
lancinante que debilita o seu corpo e enerxías e o empuxa a abandonarse á morte. Fame
influíu na narrativa do século XX pola exploración pioneira nunha subxectividade
hipersensíbel e delirante a través do recurso do fluxo de conciencia, en particular en
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escritores como Thomas Mann, Henry Miller, Herman Hesse, Stefan Zweig ou Charles
Bukowski, entre outros, malia que o seu autor foi deostado polo seu apoio ao réxime nazi.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Traballar para ser pobre”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, p. 10.
Informa da publicación en lingua galega da novela Fame de Knut Hamsum da man de
Moisés Barcia para a editorial Rinoceronte. Trátase dunha obra que relata os avatares dun
traballador en loita pola súa supervivencia e que abriu un camiño que incitou o novo
arraigamento da novela psicolóxica.
Referencias varias:
-Gracia Santórum, “Traducida por Moisés Barcia…”, Luzes, n.º 72, “As libreiras”,
setembro 2019, p.87.
Gracia Santórum, autora do blog Trafegando Ronseis, dá conta da tradución de Fame do
noruego Knut Hamsun, premio Nobel de Literatura, por Moisés Barcia e recomenda a
lectura desta obra, que narra as vivencias dun protagonista anónimo que vaga polas rúas
pasando moita fame.
Hjálmarsson, Jón R., Mapa de estradas lendario de Islandia (A traveller's guide to
Icelandic folk tales, 2002), trad. Moisés Barcia, Cangas do Morrazo: Rinoceronte, col.
Nova, n.º 22, xaneiro 2019, 224 pp. (ISBN: 978-84-17388-15-7). ■
O presente volume, traducido dende o inglés e non dende a lingua orixinal, presenta unha
recompilación de sesenta contos, lendas, supersticións e crenzas procedentes da cultura
islandesa realizada polo experto en historia Jón R. Hjálmarsson (Vesturland, 1922Reiquiavik, 2018), co fin de demostrar a mestura de realidade e lenda que caracteriza o
seu país. Estruturado en catro seccións, dedicadas a zonas xeográficas da illa –Islandia
Occidental, Fiordes Occidentais e Islandia Meridional–, tras propoñer un itinerario que
se presenta nunha breve introdución con datos sobre a rexión e informacións prácticas,
inclúense as historias tomadas do folclore islandés, de maneira que o libro está concibido
como unha especie de guía de viaxe por estrada ao longo de todo o país para descubrir
espazos remotos e inexplorados dos que ás veces derivan os topónimos dos lugares.
Ademais, invítase ao lector a buscar en Google as fotos das paisaxes ás que se alude e a
comprobar como a tradición pagá se fusionou coa relixión e a mitoloxía. As historias
están protagonizadas por elfos, trasnos, pantasmas, magos, demos, troles, corvos sabios
e outros seres sobrenaturais e presentan o trazo común de acoller algún episodio
relacionado coa maxia, os mitos e as historias épicas. Inclúense tamén mapas e
ilustracións que recrean a atmosfera da illa.
Recensións:
- Mario Regueira, “Guía para viaxes máxicas”, Tempos Novos, n.º 266, “Cultura”,
“Protexta”, “Tradución”, xullo 2019, p. 84.
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Mario Regueira fai unha recensión da obra Mapa de estradas lendario de Islandia, de Jón
R. Hjálmarson, tradución ao galego da versión inglesa de Moisés Barcia. Ao longo dos
diversos capítulos, desenvólvense contos e lendas de cada recuncho do país (onde
deambulan elfos, trolls e outros) coa intencionalidade, asegura Regueira, de configurar
unha actualización dun folclore popular. O autor sentencia: “o libro de Hjálmarson é un
catálogo de conto popular, posto en galego coa riqueza léxica e o coidado minucioso ao
que nos ten acostumado o seu tradutor”.
Huch, Ricarda, O derradeiro verán. Unha narración epistolar (Der letzte Sommer. Eine
Erzählung in Briefen, 1910), trad. Rosa Marta Gómez Pato, Santiago de Compostela:
Editorial Hugin e Munin, col. XX, n.º 59, marzo 2019, 160 pp. (ISBN: 978-84-94971-310).
Relato epistolar considerado unha das obras de ficción máis relevantes da historiadora e
escritora Ricarda Huch (Braunschweig, 1864-Frankfurt, 1947), candidata ao Premio
Nobel en sete ocasións. Construído a partir dun cento de cartas cruzadas que intercambian
os membros da familia Rasimkara, pertencentes á alta burguesía, recrea os
acontecementos previos á Revolución de Outubro rusa, marcados pola fin do sistema de
goberno absolutista e represivo do tsar e o ambiente de crispación cargado de folgas que
tal proceso histórico desencadeou. A novela arrinca no momento no que os Rasimkara se
ven obrigados a trasladarse á súa residencia de verán debido ás revoltas estudantís en San
Petersburgo, pois o cabeza de familia, gobernador da cidade, recibe constantes ameazas
tras a decisión de pechar a universidade. Malia o traslado, as ameazas de morte non cesan,
o cal provoca que a familia contrate a Lju, un mozo, funcionario do goberno que exerce
como secretario e escolta do gobernador en previsión de posíbeis atentados por parte dos
revolucionarios. As diferentes epístolas revelan as inquietudes e diferentes maneiras de
pensar dos Rasimkara. Dunha banda, os proxenitores, ancorados ao modelo do Antigo
Réxime, e da outra os novos –as fillas, Katja e Jessika, e o fillo, Welja– e tamén Lju, que
apostan pola reforma da sociedade. Ademais de constituír o testemuño dunha época
histórica, a intriga e o suspense están presentes nesta sucesión de misivas, que conta así
mesmo cun sorprendente desenlace.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, "Retrato de familia burguesa", La Voz de Galicia, "Fugas", "Crítica",
"A outra mirada", "1.280 almas", 3 maio 2019, p. 10.
Informa da publicación en lingua galega da novela O derradeiro verán de Ricarda Huch
en tradución de Rosa Marta Gómez Pato para a editorial Hugin e Munin. Resume o
contido do libro e adirma que a súa autora constrúe un relato que nos vén dicir que as
crises históricas teñen unha réplica nas relacións familiares.
Referencias varias:
- R. L., “O derradeiro verán”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
178, 7 abril 2019, p. 6.
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Explica que nesta narración epistolar a autora recrea a Rusia de comezos do século XX.
Salienta o suspense presente dende a primeira páxina e o final cualificado pola crítica de
“dramático”.
Jääskeläinen, Pasi Ilmari, O día do falso gato (Väärän kissan päivä, 2017), trad. Tuula
Ahola, Cangas do Morrazo: Esplanadi, col. Xeral, n.º 3, novembro 2019, 317 pp. (ISBN:
978-84-120370-4-3). ■
Tradución dende o finés ao galego desta novela de Pasi Ilmari Jääskeläinen (Jyyäskylä,
1966), unha das grandes firmas da literatura fantástica do seu país, que apareceu dentro
do selo Esplanadi da editorial Rinoceronte, especializado en literatura finesa. A trama,
contada en primeira persoa por Kaarna, desenvólvese o día da festa de outono que se
celebra tradicionalmente en Marrasvirta, a vila na que traballa como director da área de
urbanismo no Concello. O seu plan de dar un discurso na praza do municipio e asistir á
presentación dunha exposición da súa muller, unha notábel fotógrafa chamada Minerva,
na que verán a luz comprometidas imaxes que revelan os vínculos da Stasi con algúns
membros da sociedade finesa, vese alterado pola repentina noticia da morte da súa nai,
unha prestixiosa psicóloga enferma de alzhéimer, na residencia onde levaba anos
ingresada. Isto dá pé a que Kaarna rememore toda a súa infancia, recuperando diversos
episodios destacados e nebulosos, ao tempo que persegue a nai por toda a cidade, pois en
realidade non morreu senón que, debido a un revolucionario tratamento contra a
enfermidade que padece, é quen de revivir diferentes momentos do pasado. A historia
recorre profusamente aos saltos temporais e espaciais, así como á repetición e a escenas
crípticas e oníricas que mesturan a verdade co imaxinado e nas que sempre aparecen
gatos, coa intención de crear unha estrutura caótica.
Krasicki, Ignacy, As aventuras de Mikolaj Doświadczyński (Mikolaja
Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone,
1776), trad. e introd. Lúa García Sánchez, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col.
Vétera, n.º 28, xuño 2019, 186 pp. (ISBN: 978-84-17388-26-3).
Tradución dende a lingua orixinal da considerada a primeira novela polaca, obra do
escritor Ignacy Krasicki (Dubiecko, 1735-1801), coñecido popularmente como «o
príncipe dos poetas polacos». O volume ábrese cunha introdución de Lúa García Sánchez
na que, ademais de ofrecer unhas notas sobre a vida do autor, sitúa a súa produción no
marco da Polonia do século XVIII, época de declive e inestabilidade no plano político e
de renacemento cultural na que intelectuais como Krasicki desempeñaron un papel activo
na reforma da sociedade a través da adaptación dos principios ilustrados. Así mesmo,
analiza o argumento e a estrutura da obra, e destaca que a súa é a primeira versión a unha
lingua da Península Ibérica, malia estar traducida tamén ao alemán, francés, ruso, inglés,
italiano e xaponés. A novela está precedida dun prefacio no que o autor critica con humor
as fórmulas que adoitan empregarse nos limiares e a falsa modestia da que fan gala os
escritores. A seguir comeza a historia, protagonizada por Mijolaj, un mozo da nobreza
polonesa que narra a súa vida en primeira persoa coa intención de que sirva de exemplo.
Estruturada en tres libros, compostos á súa vez por dezasete episodios, o primeiro
corresponde á infancia e xuventude do protagonista. A súa familia e o seu fogar
preséntanse como unha mostra dos valores corruptos da nobreza, pois renegan da lectura
e son afeccionados á caza, as supersticións, aos contos e é bebida. Enviado á escola
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pública grazas ao seu tío, que lles fai ver aos pais a importancia da educación, estuda até
os dezaseis anos, cando volve á casa a causa da morte do pai. Daquela, a súa formación
continúa cun titor francés, Damon, que o instrúe nos costumes mundanos e lle
proporciona literatura amorosa, o cal excita a súa imaxinación de maneira perniciosa. De
feito, un incidente con Julianna, unha criada da nai, á que se declara, provoca que ela sexa
enviada a un convento e el parta de viaxe con Damon a unha cidade próxima. Baixo as
artimañas de Damon e dunha cómplice deste, a condesa Grankendorff, perde unha fortuna
no xogo. Entre as súas peripecias posteriores destacan a súa estadía en Varsovia, onde
leva unha vida de luxo e recibe a nova da morte da nai; o episodio no tribunal de Lubin,
onde se enfronta a un veciño e gaña o caso recorrendo a subornos e tratos de favor; e as
súas viaxes a París, Cracovia, Viena, Frankfurt, Maguncia, Colonia, Estrasburgo, Metz e
Reims. Nunha nova visita en París, coñece o libertino conde Fickiewicz e converte a
señora La Rose na súa amante, até que a traizón do conde o obriga a ter que se embarcar
cara a Batavia, arruinado. No libro segundo, de ritmo máis estático polo seu carácter
descritivo, Mikolaj, tras sufrir un naufraxio, atópase na illa ficticia de Nipu, unha
sociedade utópica na que rexe a honestidade e na que recibe as ensinanzas do ancián
mestre Xaoo. Convértese entón nun labrego e aprende os seus preceptos morais, pois el é
considerado o salvaxe e os nipuáns os ilustrados. Con todo, acaba fuxindo da illa ao atopar
un bote e riquezas procedentes dun naufraxio. O libro terceiro concatena aventuras e
lugares diversos: o protagonista é rescatado da morte no medio do mar por un barco
español que o leva a Potosí, onde acaba traballando nas minas canda o resto dos escravos;
de alí o rescatan o cuáquero Gwilhelm e un indio americano cos que navega até Buenos
Aires. Cando se dirixe a Marsella, coñece o capitán De Vennes, no que descobre un
filósofo e un novo guía, que o terá que sacar dun manicomio en Sevilla, tras ser detido
por difundir as ideas da sociedade de Nipu. De volta en Polonia, e tras satisfacer as súas
débedas, Mikolaj instálase no campo, atopa o equilibrio entre o traballo e o pracer e vive
con moderación, converténdose no modelo de nobre polonés que loita polo ben común e
leva unha existencia sinxela e casando con Julianna, o seu primeiro amor. A obra, que
responde ao modelo da novela de aprendizaxe e viaxes, caracterízase polo seu humor
irónico –sobre todo no libro segundo, construído ao modo de As viaxes de Gulliver de
Swift–, certas concomitancias co Don Quixote de Cervantes –visíbeis na estratexia
empregada para ridiculizar a literatura amorosa no libro primeiro–, a sátira social e os
recursos propios da literatura moral, dado o seu propósito didáctico.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “A primeira novela polaca”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 8 novembro 2019, p. 10.
Recensiona a novela orixinalmente publicada en 1776, explicando que, artellada en tres
partes, vai deseñando a vida de Mikolaj dende a súa infancia até que abraza o pensamento
ilustrado. Salienta a vixencia que mantén a obra en cuestións relacionadas co fondo da
condición humana, que apenas muda co decurso do tempo.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “De Lemaitre á Rosalía feminista”, La Voz de Galicia, “Libros”,
“Galego”, 15 xaneiro 2019, p. 4.
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Nun artigo coas novidades literarias en galego de 2019, amenta Tirs días e unha vida, de
Pierrre Lemaitre; Números vermellos, de Ana Fontenla; O último barco, de Domingo
Villar; Carta a unha profesora, de Escola de Barbiana; Pioneiras 2, de Anaír Rodríguez;
e Rosalía feminista, de Helena González.
-Iria Pedreira, “Ignacy Krasicki…”, Luzes, n.º 74, “As libreiras”, novembro 2019, p.88.
Iria Pedreira, de Balea Cultural, informa da tradución ao galego de As aventuras de
Mikołaj Doświadczyńki, do autor polaco Ignacy Krasicki, por parte de Lúa García
Sánchez. Trátase dunha obra que é considerada a primeira do sistema literario polaco e
que narra unha serie de periplos físicos e emocionais que levan á reflexión e á aprendizaxe
moral.
Lemaitre, Pierre, Tres días e unha vida (Trois jours et une vie, 2016), trad. Moisés
Barcia, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 26, marzo 2019, 236 pp.
(ISBN: 978-84-17388-20-1). ■
Historia de suspense psicolóxico na que Pierre Lemaitre (París, 1951) argalla unha trama
que suscita a cuestión de se é posíbel vivir cun crime na conciencia. Está ambientada en
Beauval, unha tranquila vila no interior dunha rexión boscosa na que case nunca acontece
nada, á parte da ameaza de peche da súa principal industria, a fábrica de xoguetes de
madeira do alcalde, e as pequenas disputas entre os seus veciños. Antoine Courtin, un
rapaz de doce anos que vive coa súa estrita nai, divorciada dun pai que reside en Alemaña
e ao que case nunca ve, é vítima das burlas dos rapaces da súa idade, o cal provoca nel
certa sensación de illamento e un carácter pouco comunicativo. Coa pretensión de suscitar
a atención dos seus compañeiros, constrúe unha cabana no bosque de Saint-Eustache,
sempre na compaña de Ulises, o can dos señores Desmedt, os seus veciños, que para el é
un amigo importante. A súa soidade queda de manifesto cando os seus amigos non
demostran interese ningún pola cabana e prefiren xogar coa PlayStation. Ademais, ese
mesmo día un coche atropela a Ulises e o señor Desmedt acaba coa súa vida disparándolle
coa escopeta para evitar gastar no veterinario. Conmocionado, refúxiase no bosque e
destrúe a cabana. Cando aparece Rémi, desafoga a súa ira con el e mátao dun golpe na
cabeza. Logo agocha o corpo nun tobo oculto por unha enorme faia derrubada. Xa na
casa, comeza o medo a que o descubran e o veñan deter, pero os estragos dun forte
temporal que dura varios días fan que a pescuda sobre o paradoiro do cativo quede
interrompida. Non obstante, a culpabilidade acompañará a Antoine ao longo da súa vida,
pois para evitar ser descuberto deberá renunciar a todos os seus desexos e plans. Ben que
evita a prisión, o seu castigo é interior. A historia conta con tres marcos temporais que
conforman outros tantos momentos decisivos para Antoine: 1999, cando acontecen os
feitos; 2011, cando se anuncia a construción nos arredores do bosque de Saint-Eustache
e Antoine, xa mozo, vive de novo o terror a ser descuberto e sofre unha cruel broma do
destino; e 2015, cando na súa consulta de médico na vila recibe a visita dun paciente que
sempre tivo a proba da súa culpabilidade. A novela aborda temas como o remorso, o
concepto de xustiza e as consecuencias dos nosos actos, e faino a través dos pensamentos
de Antoine e trasladando a angustia que o acompaña. En 2019 o director francés Nicolas
Boukhrief realizou unha adaptación fílmica da historia.
Recensións:
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- Diego Ameixeiras, “Lemaitre coñece a túa alma”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “1.280 almas”, 26 abril 2019, p. 10.
Informa da publicación en lingua galega da novela Tres días e unha vida do francés Pierre
Lemaitre da man de Rinoceronte Editora baixo a tradución de Moisés Barcia. Destaca a
importancia do autor dentro do noir europeo e di que esta novela cimenta un portentoso
exercicio de tensión narrativa que deixa pouco espazo ao acougo e, ademais, sorprende.
- María Navarro, “Suspense, misterio, expectación. Co sabor amargo da inxustiza”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 724, “Libros”, 19 setembro 2019, p. VI/ La Opinión,
“Saberes”, “Novidades en galego”, 19 outubro 2019, p. 6.
Explica o argumento da obra, que se trata dun relato no que o autor vai describindo o que
sucede na poboación de Beauval, os pensamentos do protagonista e os seus anhelos de
que pase algo. Indica que o autor crea unha interesante tensión narrativa que amosa
hipocrisía e intriga do principio ao fin da obra.
Levi, Primo, Se isto é un home (Se questo è un uomo, 1947), trad. Xoán Manuel Garrido
Vilariño, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 439, xaneiro 2019, 304 pp.
(ISBN: 978-84-9121-469-4).
Considerada unha das obras máis importantes do século XX, é un relato biográfico que
aborda a estancia do autor, tatuado co número 174577 no seu brazo esquerdo, en
Monovitz, campo de concentración satélite de Auschwitz-Birkenau, durante o nazismo.
Tras un poema inicial que invita á reflexión sobre a terríbel condición humana e declara
o seu propósito de dar testemuño do sucedido, o discurso céntrase nos últimos dez meses
de reclusión de Levi tras ser deportado, xunto con outros xudeus italianos, pola súa
implicación na resistencia partisana, e até a súa liberación polo exército ruso. As súas
vivencias acollen con crueza e sinceridade padecementos como a fame, a sede, o frío, a
canseira, a loita pola supervivencia ou os variados mecanismos da violencia contra os
prisioneiros inflixidos polos nazis co obxecto de despersonalizar os xudeus, coma tal, o
feito de arrebatarlles o nome e substituílo por un número. Con todo, a narración acolle
múltiples pasaxes reflexivas arredor da esencia e a dignidade do ser humano, así como o
seu potencial de ser cruel co próximo, inserindo referencias á Divina Comedia de Dante
Alighieri que salientan a importancia da cultura como experiencia de coñecemento. Así
mesmo, defende que os homes non naceron para comportarse como os animais, que é o
que se pretendía nos campos de traballo, senón para vivir das súas emocións e
pensamentos. Nas páxinas finais, o autor engadiu a modo de anexo as respostas ás
preguntas máis frecuentes que lle fixeron ao longo dos anos tras vivir esta terríbel
experiencia. O presente volume péchase cun epílogo do tradutor no que se aborda a vida
e a obra de Primo Levi (Turín, 1919-1987), páxinas nas que se destaca que o libro pasou
case desapercibido até que foi traducido ao inglés en 1959, tras o cal se difundiu en máis
de corenta linguas. A partir desta data converteuse nun testemuño indispensábel do
Holocausto e das estratexias de sometemento empregadas polos nazis e supón a primeira
entrega dunha triloxía arredor das memorias do autor que se completou con La tregua
(1963) –onde narra o seu regreso a Italia tras a liberación– e I sommersi e i salvati (1986)
–no que reflexiona sobre o Holocausto, as súas causas e consecuencias tanto nas vítimas
coma nos verdugos.
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Recensións:
- Ramón Nicolás, “Tras Auschwitz, máis sós”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 8 febreiro 2019, p. 8.
Comeza falando sobre as lecturas que permanecen na nosa memoria moito tempo despois
de ter accedido a elas e de como esta perdurabilidade está relacionada coa experiencia
que en nos provocou. Afirma que unha das obras que o marcou a el foi Se isto é un home
de Primo Levi, que agora foi traducida ao galego por Xoán M. Garrido, e da que di que é
unha crónica esgazadora e un símbolo de resiliencia fronte ao aniquilamento.
- Francisco Martínez Bouzas, “Polas zonas abisais da humanidade. Sinistro lugar de
perigo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 712, “Libros”, 7 marzo 2019, p. VI.
Recensión do libro de Primo Levi publicado orixinalmente en 1947, un clásico da
literatura sobre o Holocausto.
- Xosé Antonio López Silva, “Primo Levi, por fin, en galego”, Grial, n.º 223, “O espello
das letras”, xullo 2019, p. 79.
Xosé Antonio López Silva informa de que vén de ser publicado por Edicións Xerais Se
isto é un home, obra de Primo Levi, con motivo do centenario do seu nacemento. Primo
Levi é un autor que se engloba dentro da literatura da Shoah, na que tamén se contan as
súas obras A tregua e Os fundidos e os salvados, que xunto con Se isto é un home
conforman a ‘Triloxía de Auschwitz’. López Silva fai tamén un chamamento á necesidade
de traducir a triloxía na súa totalidade, pois esta é a única obra traducida polo momento,
para evitar que xogue en desvantaxe fronte ao sistema literario castelán, que conta cunha
tradución das tres obras nun único volume.
Referencias varias:
- Antón Riveiro Coello, “A historia pioneira dun supervivente da barbarie nazi”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 7 febreiro 2019, p. 36.
Faise eco da tradución do libro ao galego da man de Xosé Manuel Garrido Vilariño.
Explica o argumento da obra e contextualiza que Primo Levi comezou a escribir a novela
despois de abandonar Auschwitz en 1945 e a rematou ao ano seguinte. Sería publicada en
1967, sen moito éxito.
-Gracia Santórum, “Sempre é unha celebración…”, Luzes, n.º 68, “As libreiras”, maio
2019, p. 89.
Gracia Santórum, autora do blog Trafegando Ronseis, celebra a tradución ao galego da
obra Se isto é un home, de Primo Levi. Recomenda tamén a lectura do libro.
London, Jack, Martin Eden (Martin Eden, 1909), trad. Cecilia Recarey Rendo, Santiago
de Compostela: Irmás Cartoné, novembro 2019, 498 pp. (ISBN: 978-84-948421-7-7). ■
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Tradución ao galego da que está considerada a novela máis autobiográfica de Jack
London (John Griffith Chaney, San Francisco, 1876-Glen Ellen, 1916), pola súa pertenza
á clase traballadora e a súa formación autodidacta, trazos que comparte co protagonista
desta historia. Trátase da historia dun proletario, un rapaz nado en San Francisco curtido
en aventuras e pelexas, cuns modais rudos, aínda que de acusada sensibilidade e
intelixencia, que se fai mariñeiro e aos vinte anos descobre a cultura ao ser acollido en
Oakland por unha refinada familia burguesa que lle abre as portas a un mundo no que
reinan a riqueza, a arte, a literatura e as finas maneiras. O seu amor por Ruth Morse, a
filla desa familia e tamén a súa educadora, canda a súa ambición, lévano a centrar todos
os esforzos en lograr unha cultura mediante unha formación autodidacta para se converter
en escritor. Eden persiste, traballa duramente nunha lavandaría, le e escribe moito, aínda
que os editores rexeitan as súas obras. O seu amigo Tuss Brissenden afóutao a participar
nunha asemblea socialista; os periódicos dan conta do seu discurso, provocando a
indignación dos pais de Ruth, que obrigan a rapaza a romper o noivado. Eden acada o
recoñecemento e a fortuna, pero está só. Tras repartir os cartos entre os que o axudaron
nos tempos difíciles –a súa irmá Gertrude; María Silva, a arrendataria; e o seu vello
compañeiro de traballo Joe–, rexeita a reconciliación que lle propón Ruth e embárcase
cara aos Mares do Sur. No barco séntese un estraño, tanto entre os mariñeiros coma entre
os pasaxeiros de primeira clase, de maneira que se tira ao mar a causa do rancor que sente
cara á sociedade burguesa, canso do traballo e o amor non correspondido. Narrada en
primeira persoa e seguindo o modelo da novela de formación, a crítica atribuíulle a esta
obra unha gran carga autobiográfica, ademais de plasmar o proceso do heroe dende a súa
condición de «salvaxe», redimido grazas á cultura, a un representante do individualismo
nietzscheano.
Referencias varias:
- R. L., “Martin Eden”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 206,
17 novembro 2019, p. 4.
Presenta a obra explicando que, incomprendida no seu tempo, rematou por converterse
nunha lectura imprescindíbel para xeracións de autores emerxentes. Explica brevemente
o argumento da novela, que cualifica como a máis autobiográfica das obras de Jack
London.
Longo, Andrej, A outra nai (L’altra madre, 2016), trad. Moisés Barcia, Cangas do
Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 28, maio 2019, 194 pp. (ISBN: 978-8417388-25-6). ■
Andrej Longo (Ischia, 1959) ambienta esta novela en Nápoles, unha cidade que pinta
como un lugar no que o ben e o mal se contrapoñen en dous mundos: o dos barrios
residenciais, as tendas e a lei, e o do crime, a violencia e a ilegalidade. A historia céntrase
na ruptura desta división, pois unha policía a quen lle arrebatan a súa única filla con
motivo dun roubo, decide tomar a xustiza pola man e contravén as regras que tenta facer
respectar. Genny ten dezaseis anos, traballa nun bar do centro histórico repartindo os
pedidos nun ciclomotor, que conduce con grande habilidade, e coida da súa nai enferma,
que subsiste cosendo pantalóns. Un sábado de maio, para non quedar de covarde, decide
aceptar a proposta do seu amigo Salvatore e roubar un bolso dende a moto. As vítimas
son dúas adolescentes, e unha delas, Tania, resulta morta por mor dun golpe na cabeza.
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Dende ese intre, a nai de Tania converte a vinganza no obxecto da súa vida. Pero a
racionalidade de muller policía imponse ao instinto de nai ferida, de maneira que Irene
acorda atopar o rapaz que lle arrebatou a filla para darlle unha lección e facerlle
comprender as graves consecuencias dos seus actos. Ademais, o encontro de Irene e a nai
de Genny fará que reflexione sobre o sufrimento do rapaz, ao que ficará ligada. Cun estilo
directo e descarnado, estruturada en 15 capítulos que abranguen os feitos acontecidos
dende o 2 ao 15 de maio, frases curtas, diálogos e técnicas cinematográficas, a novela
bota abaixo as certezas e introduce moitas interrogantes de índole moral: que acontece
cando os que se supoñen que son os bos e deben manter a orde pasan a ser os malos?
Como defender o indefendíbel? Que ocorre cando un se compadece dun asasino? Dende
propósitos realistas, plásmase unha vida dura, así como a vitoria da vida sobre a morte e
a capacidade da dor para transformar os sentimentos.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O volume máximo da vida”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 6 setembro 2019, p. 10.
Recensión da obra de Andrej Longo, que se desenvolve nun lugar inhóspito sometido á
lei do máis forte. Salienta a sinxeleza da trama, na que un suceso fortuíto une as vidas de
Fenny e Irene, adolescentes que viven en Nápoles, baixo o influxo da camorra. Indica que
na obra todo está cociñado no seu punto xusto, e que pode agradar a lectores que busquen
narrativas con matices policiais e sociais.
- Estro Montaña, “Nápoles, furacán. Na ‘normalidade miserable”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 727, “Libros”, 10 outubro 2019, p. VI.
Debulla o argumento da obra e indica que unha das súas funcións é o entretemento, xa
que mantén en tensión ao lector en todo momento. Salienta que se trata dunha novela para
reflexionar sobre certos dilemas morais.
Referencias varias:
-R. L. “A outra nai”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 191, 7
xullo 2019, p. 4.
Resume a trama da obra e destaca o cronotopo onde se desenvolve a historia. Alude a
algúns dos fragmentos máis intensos da narración, e enumera as principais características
da obra do autor.
Montanyà, Xavier, Piratas da liberdade, trad. Francisco Macías, Santiago de
Compostela: Edicións Positivas, 2019, 212 pp. (ISBN: 978-84-120184-1-7).
Obra narrativa de Xavier Montanyà (Barcelona, 1961) conta a historia dun secuestro que
impactou as ditaduras española e portuguesa. Ambientada nos meses de xaneiro e febreiro
de 1961 ten lugar o secuestro do transatlántico portugués Santa María, convertido pouco
despois en Santa Liberdade, co fin de recordarlle ao mundo a presenza en Europa de dúas
ditaduras fascistas, a española de Franco e a portuguesa de Salazar. Valores como a
valentía, a loita pola liberdade e a unión do pobo están moi presentes na novela. A través
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da obra, o autor barcelonés pretende homenaxear a todos aqueles revolucionarios
republicanos que loitaron contra o réxime franquista, destacando o papel fundamental de
figuras galegas e portuguesas como o poeta, mestre e revolucionario Xosé Velo, o militar
republicano Jorge de Sotomayor ou o portugués Henrique Galvão.
Recensións:
- Mario Regueira, “Máis que a Santa Liberdade”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 349,
“ao pé da letra”, 6 xuño 2019, p. 6.
Ofrece unha recensión da novela de Xavier Montanyà, e louva a súa forma de analizar a
chegada do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) e o contexto
histórico dunha maneira obxectiva. Tamén destaca que o libro serve de guía para seguir
os acontecementos da época e diferenciar as tensións políticas entre as mesmas.
- Estro Montaña, “Un contextualizado esforzo. Do Santa María ao Santa Liberdade”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 721, “Libros”, 11 xullo 2019, p. VI.
Fai un repaso do suceso do secuestro do buque Santa María, coñecido como Santa
Liberdade, a finais do pasado século por parte do DRIL, Directorio Revolucionario
Ibérico de Liberación, co obxectivo de derrocar as ditaduras de Salazar e Franco. Ofrece
este resumo co gallo da publicación en galego da novela Piratas da liberdade, onde o
escritor e xornalista catalán Xavier Montanyà recrea esta historia.
Moran, Caitlyn, Como se fai unha rapaza (How to Build a Girl, 2014), trad. Estela Villar
Nogueira, Cangas: Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 32, outubro 2019, 354 pp. (ISBN:
978-84-17388-28-7). ■
Tradución ao galego da novela con gran pouso autobiográfico e inscrita na tradición da
ficción británica protagonizada por familias de clase obreira de ton costumista, da
escritora e xornalista Caitlin Moran (Brighton, 1975). A narración, contada en primeira
persoa por Johanna Morrigan, céntrase nun percorrido pola súa adolescencia e no proceso
de se converter en adulta. Cunha escritura ao servizo do humor e unha escrita descarnada
e sarcástica, Johanna vai dando conta de como é a súa vida na cidade de Wolverhampton,
nas aforas de Londres, na que reside nunha casa de protección oficial canda a nai –unha
pantasma deprimida tras parir xemelgos–, o pai –unha frustrada estrela do pop, parado,
alcohólico e eivado– e os seus catro irmáns. A historia está ambientada na década de
1990, en plena época de Margaret Thatcher, e describe o contexto dese momento: as loitas
obreiras, os altos índices de paro e os subsidios que outorga o Goberno e permiten a
subsistencia de familias coma a de Johanna. Aos trece anos, malia o seu exceso de peso
e as dificultades que a arrodean, Johanna decide rendibilizar a súa paixón pola música e
converterse en crítica musical na importante revista D&Me, para o cal emprende un
proceso de autocreación como Dolly Wilde, nome co que asina os artigos e co que se
presenta. Para logralo, imponse como misión deixar atrás a súa afección compulsiva á
masturbación e perder a virxindade, gañar cartos e axudar a combater a precariedade na
que se criou e, ao cabo, descubrir e ocupar un lugar no mundo. A novela, estruturada en
tres partes máis un epílogo, acolle gran cantidade de mencións á banda sonora da época,
así como referentes televisivos e cinematográficos británicos, para conformar un
percorrido iniciático presentado dende un punto de vista feminino.
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Referencias varias:
- R. L., “Como se fai unha rapaza”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 207, 24 novembro 2019, p. 6.
Presenta a novela detallando de xeito breve o argumento e explicando que a autora afirma
que non se trata dunha autobiografía, se ben a súa personaxe comparte cousas con ela.
Morris, Heather, O tatuador de Auschwitz (The Tattooist of Auschwit, 2019), trad. María
Alonso Seisdedos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, outubro 2019, 296 pp. (ISBN: 97884-9121-565-3). ■
A partir do relato do protagonista, Heather Morris (Te Awamutu, Nova Zelandia, 1953)
escribiu esta historia nun principio en forma de guión cinematográfico que reconverteu
posteriormente en novela coa que acadou un éxito internacional. Estruturada nun limiar
e vinte e oito capítulos, e cun estilo debedor da linguaxe cinematográfica, cóntase nela a
historia real do xudeu eslovaco Ludwig Eisenberg, Lale, dende a súa chegada en abril de
1942 ao campo de concentración de Birkenau, anexo a Auschwitz, no que traballou
tatuándolles aos prisioneiros o seu correspondente número no brazo. Precisamente
namentres realiza o seu traballo coñece a Gita Fuhrmannoba, a presa 4562, da que se
namora non ben a ve e coa que principia un romance que logra que ambos sobrevivan ao
horror que os arrodea. Grazas ao posto de “confianza” que ocupa, Lale dispón dun cuarto
propio e de mellores e máis abundantes racións de comida que comparte con Gita e outros
presos e presas, ademais de acceder a xoias e chocolate cos que suborna os vixiantes para
conseguir estar coa súa namorada. Así mesmo, conta coa axuda de Baretski, un nazi que
permite que poida ver a Gita e enviarlle cartas, o cal non impide que estea a piques de
morrer en diferentes ocasións. En 1944, Gita deixa o campo antes da chegada dos rusos
e pouco despois tamén trasladan a Lale. Porén, ambos escapan por separado e ao rematar
a guerra volven atoparse en Bratislava. O volume conclúe cun Epílogo da autora no que
se indica que casaron en outubro de 1945 e montaron un negocio próspero de tecidos que
ao cabo foi nacionalizado pola Unión Soviética. Lale conseguiu entón fuxir dos dous anos
de cárcere ao que condenaron subornando algúns funcionarios e a parella acabou
asentándose en Melbourne en 1949 para iniciar unha nova vida. Indícase tamén que Lale
decidiu dar a coñecer a súa incríbel historia tras a morte de Gita por temor a que os
acusasen de colaboradores dos nazis. Desta maneira, máis ca nas atrocidades cometidas
polos nazis, o relato abórdase dende a perspectiva dun preso con privilexios, o que o leva
a ter unha vida afastada da crueza do que realmente sucedía. Ao remate da novela
engádense máis informacións sobre os personaxes e tamén unhas palabras de Gary
Sokolov, o único fillo de Lale e Gita.
Referencias varias:
- Diego Ameixeiras, “Os mil horrores de Auschwitz”; La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “1.280 almas”, 29 novembro 2019, p. 10.
Recensión da obra de Heather Morris, sobre a que explica a intención de retratar a pelexa
dun home pola supervivencia, un xudeu obrigado polos nazis a tatuar os números dos
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prisioneiros dun campo de concentración. Loa a gran eficacia dramática e o carácter
emotivo da narrativa.
Némirovsky, Irène, David Golder (David Golder, 1929), trad. Celia Recarey, Santiago
de Compostela: Irmás Cartoné, setembro 2019, 232 pp. (ISBN: 978-84-948421-5-3). ■
Tradución ao galego da primeira novela dentro da produción de Irène Némirovsky (Kiev,
1903-Auschwitz, 1942), na que, segundo a crítica, se recoñece un importante pouso
biográfico. Así, tomando como modelo a figura dos seus pais, un banqueiro xudeu que
ascendeu socialmente tras nacer nun mísero gueto ucraíno e unha nai egocéntrica e
desbaldidora, a autora ambienta a historia no mundo das finanzas, poboado por
personaxes sen escrúpulos. David Golder é un home millonario grazas aos seus negocios
na industria petrolífera. A súa esposa Gloria e a súa única filla, Joyce, residen nun
pequeno palacio, afeitas aos fastos dunha vida dispendiosa, e considérano como a fonte
de cartos que satisfai as súas necesidades de diñeiro e ostentación. David cae en desgraza
tras sufrir unha grave crise cardíaca no transcurso dunha viaxe en tren, cando se dispón a
reunirse coa súa familia na Costa Azul, conturbado ademais polo suicido do seu socio
Marcus logo de manter unha discusión con el. Cando a nova sobre a súa mala saúde se
difunde, as accións das súas empresas comezan a baixar e Golder acaba de súpeto na
bancarrota; arruinado, enfermo e abandonado pola esposa e a filla, reclúese nun piso
baleiro en París. Nese intre interrógase sobre o significado da súa vida e enfróntase ao
dilema de abandonar os negocios para coidar da súa saúde, ou ben continualos e deixar
un legado que asegure a supervivencia dos herdeiros. No entanto, cando a oportunidade
de se enriquecer de novo se lle presenta, trunfa o seu espírito emprendedor e lánzanse á
aventura, o cal o conduce á súa Rusia natal e a algúns escenarios da mocidade. No barco
no que viaxa topa cun rapaz que lle lembra o mozo pobre, ambicioso e inxenuo que foi,
ao que lle aconsella que non marche a Europa e loite pola súa felicidade. O obxectivo de
Golder será entón obter unha fortuna superior á anterior e recuperar o amor da filla, unha
rapaza consentida e egoísta, pero que é a única persoa á que en verdade quere. A novela,
ambientada na convulsa etapa entre as dúas guerras mundiais, presenta temas que
Nèmirovsky non deixou de abordar ao longo da súa traxectoria: a importancia dos cartos
e a perversidade que fai agromar nos ricos, ofrecendo completos retratos psicolóxicos nun
ambiente de luxo e ostentación, frívolo e snob, así como a crítica á sociedade xudía e o
seu afán polo diñeiro. Narrada en terceira persoa, á parte das profusas descricións,
salientan os diálogos dinámicos e, en ocasións, ferintes que manteñen os personaxes da
familia Golder, máis unidos polas necesidades económicas ca polo afecto. A obra obtivo
un éxito inmediato tanto entre a crítica como entre o público, convertendo a autora nunha
celebridade literaria no seu momento.
Referencias varias:
- R. L., “David Golder”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 206,
17 novembro 2019, p. 4.
Presenta esta obra de Irène Nemirovsky, escrita cando a autora tiña 26 anos, explicando
que foi acollida pola crítica omo unha obra mestra e resumindo o argumento da trama.
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Posso Figueroa, Amalia Lú, As miñas nanas negras, trad. Isaac Xubín, Pontevedra:
Faktoría K, col. Narrativa K, marzo 2019, 192 pp. (ISBN: 978-84-167213-5-1).
Amalia Lú Posso Figueroa (Quibdó, Chocó, Colombia, 1947) reúne neste volume vinte e
seis relatos que proceden da oralidade, os costumes e a cultura do municipio de Quibdó,
unha das zonas máis esquecidas e marxinadas de Colombia. A autora explica como as
nanas negras coas que se criou a entretiñan e arrolaban con máxicas narracións plenas de
sabor, olor, cadencia, candor e picante frescura. Delas aprendeu a escoitar todos os ritmos
do corpo para poder gozar así da súa riqueza e a sexualidade. Cada un dos contos recrea
un ritmo con capacidade de transmitir vivencias dende un punto situado nos seus corpos
a partir da frase “tiña o ritmo en”. Conta así o caso no que se viu inmersa a mestra
Limbania Petrel cando un neno lle preguntou como é o amor, que cor ten, a que sabe,
onde se sente e o xeito en que se dá; o ritmo que atesouraba nas tetas Fidelia Córdoba;
Wbaldina Conto Asprila nas nádegas; Miguelina na ollada; Aspacia Copete nas axilas;
Bella Paz Murillo Palomeque na boca…; e os xestos de Secundina Caldón ao sementar;
de Acento Romero ao se cruzar con outras persoas; e de Valentina ao pensar. O lector
asómase tamén ao ritmo do pan de Melitina, á voz contada de Delfa ou á voz cantada de
Jesusita. Os relatos desenvolven situacións oníricas evocadas con nostalxia que acollen o
significado do vocabulario tradicionalmente usado pola xente negra no Chocó, exaltando
a sensualidade da súa cultura coa utilización permanente do humor, asemade procaz e
sutil.
Recensións:
-Estro Montaña, “Orixinal proposta. Boca, corazón, sunsuné”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 715, “Libros”, 28 marzo 2019, p. VI.
Salienta o ritmo, a poesía, o erotismo e a maxia presentes neste libro. Explica que se trata
dun conxunto de historias de mulleres chocanas que teñen ritmo en diferentes partes do
corpo.
Puikkonen, Emma, Soños europeos (Eurooppalaiset unet, 2016), trad. Tomás González
Ahola, Cangas do Morrazo: Esplanadi, col. Xeral, n.º 4, decembro 2019, 174 pp. (ISBN:
978-84-120370-6-7). ■
Volume que reúne nove relatos que combinan o realismo con pinceladas fantásticas co
que Emma Puikkonen (Hämeenlinna, 1974) foi candidata aos premios Finlandia 2016 e
o Tulenkantaja en 2017. A vida dos personaxes retratados en cada un deles desenvólvese
namentres acontecen eventos de grande importancia histórica a quilómetros de distancia
do seus lugares de residencia, e cadran con encontros ou experiencias que os mudan para
sempre, de maneira que o propósito da autora parece ser conectar os destinos individuais
con acontecementos transcendentais e deseñar un mundo interconectado en todos os
textos. Así, mentres en 1980 Lech Wałęsa, traballador dun estaleiro en Gdańsk, Polonia,
lidera unha revolta contra o poder establecido, Toma viaxa no seu camión, recolle o
autostopista Johannes e a realidade esvaécese ao cruzar un túnel tras o cal está España.
En 1989, cando cae o muro de Berlín, Johannes, eivado na cama tras un accidente, pode
ver como unha anciá se reencontra coa súa familia tras décadas de separación. En 1990,
mentres se derruba o muro de Berlín, Karin revive coa nai, coa que se acaba de
reencontrar, a escena da súa separación, cando tiña dous anos. En 2014, o protagonista e
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o seu irmán Edi cruzan a fronteira de Kosovo para asistir ao partido entre Serbia e
Albania, namentres en Tampere (Finlandia) un rapaz fai voar unha bandeira que aparece
no estadio de fútbol. En 1996, Fadumo, unha inmigrante somalí, sobrevive na remota
Suecia para sacar adiante á súa filla Immi, no marco das protestas en Serbia. En 1998,
Andor, tras tomar o avión no aeroporto de Budapest para ir a Berlín, asiste ao comezo da
matanza de Gornje Obrinje en Kosovo. En 2010, cinco concursantes, entre elas a
protagonista, están en Ibiza na gravación dun programa musical cando un volcán en
Islandia entra en erupción e se pecha o espazo aéreo. En 2003, Joel participa nunha
agresión a unha rapaza cando están a acontecer as protestas mundiais en oposición á
guerra de Iraq e sofre unha vinganza. En 2027, Immi, que traballa nunha empresa
londiniense que manipula as noticias, deseña na clandestinidade unha vía de escape cos
seus dous amigos para conseguir cambiar o mundo.
Ramos Villar, Juan Carlos, Inventario de ánimas (Inventario de ánimas, Fundación
Antonio Pereira, 2018), trad. Rafael Adán Rodríguez, Viveiro: LAR libros, 2019, 66 pp.
(ISBN: 978-84-949308-5-0).
Juan Carlos Ramos Villar (Cubillos do Sil, 1960) preséntanos en Inventario de ánimas
un conxunto de once imaxinativos relatos, ambientados na mariña lucense, antecedidos
dun prólogo titulado “Deixar a vida en prosa”, de Miguel Ángel Varela. Nel faise unha
aproximación e este volume e tamén se indica, entre outras características cousas, que nel
abrolla un imaxinativo universo de seres desvalidos e soñadores con poderes prodixiosos
empregados con total normalidade. Cada un dos once relatos levan por título no nome do
seu protagonista e son: “Emilio Baleiro”, quen ouvía conversas dos mariñeiros no porto
de Buenos Aires dende Burela; “Cullarapo”, era o alcume de Cosme Beiras Muñiz, quen
con só ollar para a alguén sabía se ía morrer; “Nazario Liñán”, quen tocaba o acordeón
de cabeza; “Jacinto Varela”, quen posuía unha estraña peculiaridade onírica, soñaba
sempre con influencia arxentina; “A balea”, onde se oen sons estraños que resulta que
eran os gases producidos por unha balea; “Terradentro”, era o alcume de Saturnino
Blanco Veiga, quen nunca tivo oficio coñecido, mais de sempre fora mariñeiro;
“Agonías”, era o alcume de Marcelino Pousa Pousa, quen os presaxiaba os grandes
cataclismos que asexaban á humanidade; “Meraldo”, era o alcume de Esmeraldino
Manoel de Sousa Espinho, quen mataba o tempo cavilando e tratando de explicar o
misterio das cousas; “Roque Vilas Melide”, quen defendía a teoría dos soños
complementarios e a teoría dos soños simultáneos contrapostos; “Falante”, era o alcume
de Camilo Lindoso Muñiz, a quen lle viñan á cabeza frases con lírica infusa; “Albino
Mariñas”, quen soñaba por encargo,e finalmente e para pechar Inventario de ánimas
“Tolo do Covo”, quen a pesar de moito reflexionar non entendía o mar.
Redondo, Dolores, A cara norte do corazón (La cara norte del corazón, 2019), trad.
María López Suárez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 453, novembro
2019, 712 pp. (ISBN: 978-84-9121-629-2).
Dolores Redondo (Donostia, 1969), a recoñecida autora da triloxía do val do Baztán –O
gardián invisible (2013), Legado nos ósos (2013) e Ofrenda á tormenta (2014)–, retoma
nesta novela de misterio e suspense a personaxe de Amaia Salazar para situala no ano
2005, con vinte e cinco anos, cando viaxou aos Estados Unidos de América con motivo
dun programa de intercambio na central da academia do FBI, en Quantico, a etapa na que
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coñeceu a Aloisius Dupree, especialista en comportamento criminal. Entre os exercicios
propostos no curso atópase a realización do perfil psicolóxico dun asasino en serie dun
caso aberto que utiliza os desastres naturais para ocultar os seus asasinatos de familias
completas. Deste xeito, Amaia pasa a formar parte do equipo de Dupree na busca do
asasino alcumado “O compositor” e viaxa a Nova Orléans, onde a inminencia do furacán
Katrina fai que se dean as circunstancias óptimas para que volva actuar. Así mesmo, como
acontecía na triloxía, a autora dedícalles espazo aos medos de Amaia retrocedendo até a
súa infancia en Elizondo, nesta ocasión ás súas vivencias cando contaba doce anos, que
espertan na súa mente tras unha chamada da tía Engrasi. Estes episodios explican o seu
carácter reservado, as súas maneiras bruscas e ofrecen máis detalles sobre o terror que
esperta nela a nai e o comportamento do pai. Ao tempo, explícase o comezo da relación
entre Dupree e Amaia, con quen esta mantiña nas anteriores novelas conversas telefónicas
para lle pedir consello, e ofrécense detalles da vida do investigador, que quedou orfo tras
o paso do furacán Betsy en 1965. En paralelo coa trama criminal, a novela acolle amplas
descricións da devastación provocada polo Katrina a través dos ollos de Nana, a muller
que coidou de Dupree durante a infancia; e utiliza as tradicións míticas asociadas á Nova
Orléans e os pantanos de Luisiana (pantasmas, vampiros, mortos resucitados, a lenda de
Samedi, traficante de persoas) para crear un clima de misterio.
Referencias varias:
- R. L., “A cara norte do corazón”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 208, 1 decembro 2019, p. 4.
Presenta o libro resumindo de xeito breve o argumento e salientando a “fascinante” escrita
da súa autora, que afirma que conxelará o alento do lectorado.
Rosny o maior, J.-H., A morte da Terra (La Mort de la Terre, 1910), trad. Isabel Soto,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. Vólvense os paxaros contra as
escopetas, xuño 2019, 128 pp. (ISBN: 978-84-946538-3-4).
Publicado orixinalmente como un folletín na revista Les Annales politiques et littéraires,
este relato está considerado unha mostra primixenia en lingua francesa de ciencia ficción
no eido da anticipación. Cinco anos despois da morte de Jules Verne, cuxas obras
pintaban un progreso positivista, J.-H. Rosny o maior (Bruxelas, 1856-París, 1940) crea
unha obra de grande actualidade que salienta no conxunto da súa produción. Nela describe
unha raza humana que non soubo adaptarse ao medio, vencida polas forzas naturais e
infeliz polos avances científicos. Nun futuro indeterminado, os mares ocupan tan só un
cuarto da superficie da Terra. Ríos e lagos desapareceron e unha sucesión de catástrofes
reduciu a humanidade a uns cantos millóns de individuos pasivos e mansos espallados
por todo o planeta e confinados en oasis. Os superviventes viven agrupados en tribos
cunhas estritas regras, sempre en loita contra os enigmáticos e ameazantes
ferromagnéticos, conformados por materia procedente dos ferros industriais e
devoradores de glóbulos vermellos. Neste marco, Targ acomete a misión de partir coa súa
familia cara a Terras-Vermellas, por ver de explorar a posibilidade de se instalar alí. Mais,
pese a vivir un tempo de tranquilidade, imponse de novo a morte. O relato non deixa
espazo para a esperanza, pois a única solución do ser humano, para evitar o sufrimento, é
a eutanasia.
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Séneca, Consolación a Marcia. Consolación a Helvia (Consolatio ad Marciam;
Consolatio ad Helviam), trad. e introd. María Isabel Santos Davila, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte Editora, col. Vétera, n.º 27, maio 2019, 140 pp. (ISBN: 978-84-17388-249).
Volume no que se inclúen dous textos de Lucio Anneo Séneca (c. 4 a.C.-65 d.C.)
traducidos ao galego e encadrados no xénero literario da consolatio: a Consolación a
Marcia, datado entre o ano 37 e o 41, e a Consolación a Helvia, datado á súa vez entre o
ano 41 e o 49. Na introdución, María Isabel Santos percorre con detalle a vida e a variada
e ampla obra de Séneca (tratados de xeografía e historia natural, poesías, discursos,
tratados de moral...), alén de explicar as orixes do xénero, ligado en Grecia a distintas
escolas filosóficas co obxecto de ofrecerlles resignación aos aflixidos, e posteriormente
asumido polos retóricos, quen fixaron a súa estrutura: unha introdución na que se expón
a desgraza; uns praecepta ou regras para sandar a dor; os exempla, modelos de
comportamento edificante; e unha recapitulación final dos temas tratados. A esta
distribución se axustan os textos que se recollen nas páxinas seguintes. En Consolación
a Marcia, integrada por vinte e seis epígrafes, Séneca trata de confortar unha matrona
romana tras a perda do seu fillo Metilio tres anos atrás nun ton retórico; mentres que en
Consolación a Helvia, en vinte breves epígrafes, fai o propio coa súa nai con motivo do
desterro que sufriu Séneca tras ser acusado de adulterio con Xulia Livila, irmá de Calígula
e de Agripina, nesta ocasión nun ton máis familiar. Como remedios contra a pena, en
ambos os textos Séneca propón a contemplación da natureza, o afecto cara a outros seres
queridos, o recordo de vivencias compartidas e o cultivo da intelixencia e a razón a través
do estudo.
Serao, Matilde, A virtude de Checchina (La virtù di Checchina, 1884), trad. Isabel Soto,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XIX, n.º 61, xullo 2019, 78 pp.
(ISBN: 978-84-949713-5-8).
Como é habitual na produción de Matilde Serao (Patrasso, Grecia, 1856-Nápoles, 1927),
A virtude de Checchina retrata a personalidade dunha muller que vive unha existencia
marcada pola infelicidade e a resignación. A trama, estruturada en seis capítulos, describe
o mundo cotián de Checchina, monótono na súa calma burguesa e sometido ás rutinas do
seu home, un vulgar e avaro médico romano, e ao control da súa beata e arisca criada
Susanna; ao tempo que, dalgún xeito, envexa as experiencias da súa amiga Isolina, a
muller adúltera, protagonista de amores e aventuras que lle confía. O permanente silencio
que arrodea a existencia de Checchina rompe cando se deixa cegar pola posibilidade de
vivir unha aventura co sedutor marqués d’Aragona, un amorío que a rescate da súa triste
realidade como ama de casa. O cortexo do marqués coloca a protagonista nun estado de
permanente angustia, non tanto polo debate moral do adulterio como polos apuros
económicos que a aventura lle suporía. Será daquela cando saian á luz os seus
pensamentos e arelas máis íntimos que, con todo, Checchina é incapaz de levar á práctica.
Con grande economía de medios e unha anécdota na aparencia trivial pero con carga
crítica, o discurso, narrado en terceira persoa dende a perspectiva da protagonista, aposta
pola ironía –presente xa no título, pois Checchina ten pouco de virtuosa e actúa seguindo
as convencións e o medo a ser descuberta–, e pon de relevo a importancia dos detalles
para pintar un mundo mediocre, unha sociedade conservadora e cínica, onde as diferentes
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clases sociais non se rozan e as criadas se impoñen ás señoras, todo o cal deriva no retrato
dunha existencia triste.
Recensións:
- Estro Montaña, “Entre o desexo e a culpa. Con estilo e precisión”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, “Libros”, 17 outubro 2019, p. VI.
Estro Montaña salienta o estilo sinxelo e precisión léxica desta novela cuxa protagonista
afirma lembrara a Ana Karenina, Ana Ozores ou Madame Bovary, ao abordar o tema do
adulterio. Explica o argumento, Checchina, casada cun médico do que está aburrida,
comeza a ter sentimentos por un aposto marqués.
Shelley, Mary, Frankenstein ou o Prometeo moderno (Frankenstein or The Modern
Prometheus, 1818), trad. Samuel Solleiro, ilust. Miguel Robledo, Allariz: Aira Editorial,
novembro 2019, 368 pp. (ISBN: 978-84-947807-7-6).
Versión en galego realizada a partir da edición canónica de 1818, deste clásico da
literatura inglesa de Mary Shelley (Londres, 1797-1851) considerado a primeira novela
de ciencia ficción cargada de reflexións filosóficas. A acción comeza cando o capitán
Walton rescata das xeadas augas do Ártico a Victor Frankenstein, quen comeza a contar
a súa fabulosa historia. Víctor, un mozo ávido de coñecementos científicos, pon todo o
seu empeño en lograr o reto de dar vida a un corpo morto. O resultado é un monstro que,
tras ser rexeitado, se vinga do seu creador e de todo o que este ama. A cambio de
desaparecer para sempre reclámalle unha compañeira, ao cal Víctor se nega, provocando
que a única saída sexa a fin dun dos dous. As ilustracións de Miguel Robledo (Ourense,
1970) acompañan a historia centrándose nas escenas importantes e atendendo á paisaxe
descrita na narración, que se converte así nun personaxe máis. O volume foi recoñecido
co galardón á mellor tradución de 2019 na Gala do Libro Galego.
Referencias varias:
- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
Shimazaki, Aki, Hôzuki (Hôzuki, 2015), trad. Moisés Barcia Rodríguez, Cangas do
Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 33, novembro 2019, 114 pp. (ISBN: 97884-17388-31-7). ■
Malia o seu título en xaponés, Aki Shimazaki (Gifu, O Xapón, 1954) escribe en francés,
e esta novela breve é a primeira dunha nova pentaloxía da autora, quen adoita estruturar
as súas narracións neste formato seriado de cinco entregas. Narrada en primeira persoa
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por Mitsuko, a historia, en capítulos breves e cunha grande economía expresiva que se
revela, por exemplo, nas frases curtas, case á maneira de anotacións e como o rexistro
dun diario, céntrase na vida desta muller na trintena, que rexenta unha libraría
especializada en libros de filosofía na cidade de Nagoya. Mitsuko vive coa nai, divorciada
e exconvicta, e o seu fillo Tarô, mestizo e xordomudo. Todos os venres, Mitsuko traballa
en segredo nun bar de alterne, unha actividade que lle permite afianzar a súa
independencia económica e charlar cos intelectuais que frecuentan o local. A aparición
na libraría da señora Sato canda a súa filla Hanako, na procura de libros para o seu marido
diplomático, pon en perigo a existencia de Mitsuko. Axiña, a señora Sato séntese
fascinada pola libreira e o seu fillo e busca calquera escusa para quedar con eles. Os nenos
conxenian de inmediato e, ante a insistencia da señora Sako e por compracer a Tarô, a
pesar de que normalmente evita facer amizades, Mitsuko accede a compartir un tempo
con ela que entende breve, pois pronto se mudarán a Hamburgo para se reunir co
diplomático. Porén, esta relación pon en perigo o segredo que oculta: en realidade atopou
a Tarô sendo un bebé, abandonado nunha estación de tren, e decidiu quedar con el. O
destino quixo que se atopase coa verdadeira nai do rapaz, a señora Sako, quen o
abandonou por ser o froito dunha relación esporádica mentres pensaba en aceptar o
matrimonio que lle propuñan os pais. A novela recorre á estratexia de ir desvelando aos
poucos o pasado mediante flashbacks que explican as motivacións dos personaxes, ao
tempo que representa dúas mulleres antagónicas –Mitsuko, celosa da súa independencia,
fronte á conservadora señora Sato–, e dous xeitos de asumir a maternidade, e temas como
o aborto, a filosofía e a relixión. Así mesmo, acolle a explicación de costumes e termos
xaponeses, xogando cos significados dos nomes en virtude das dúas escrituras desa
lingua: os ideogramas kanji e a escritura silábica hiragana.
Referencias varias:
- R. L., “Hôzuki”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 207, 24
novembro 2019, p. 6.
Presenta a novela explicando brevemente o argumento e repasando a traxectoria literaria
do seu autor.
Somerset Maugham, W., A lúa e seis peniques (The Moon and Sixpence, 1919), trad.
Alfonso Blanco, Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XX, n.º 63,
outubro 2019, 328 pp. (ISBN: 978-84-949713-7-2).
Publicada orixinalmente en lingua inglesa, esta novela de William Somerset Maugham
(París, 1874-Niza, 1965) é asemade unha sátira dos costumes eduardianos e vitorianos e
unha novela inspirada na vida do pintor francés Paul Gauguin, convertido na ficción en
Charles Strickland. Este, un anódino axente de cambio residente en Londres, muda de
súpeto de carácter e comeza a ser túzaro, egocéntrico e obsesivo, até o punto de abandonar
o fogar e os fillos sen explicacións. O narrador-testemuña, en primeira persoa, un
aspirante a escritor, recibe a encarga da muller de Strickland de ir buscalo a París, pois
cre que a determinación do seu home se debe á existencia dunha amante. O mozo escritor
descobre entón que a verdadeira razón da mudanza de Charles reside no seu desexo de
ser pintor, malia a súa idade avanzada, e asiste a como pouco e pouco logra acadar certo
prestixio grazas á xenerosidade do tamén pintor Dirk Stroeve. Porén, Strickland termina
arrebatándolle a muller, á que abandona e que acaba morrendo, incidente tras o cal se
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instala en Tahití, onde atopa a inspiración necesaria para conseguir un estilo persoal. O
narrador non oculta a súa fascinación polo comportamento deste home, segue os seus
pasos e aborda as diferentes etapas da súa vida e as súas actuacións, e mesmo relata o seu
desgraciado final en Tahití. Ademais de recrear unha ampla galería de comportamentos
humanos e os costumes dunha época, a historia pon sobre todo o acento nas características
que definen un xenio que o sacrifica todo, tanto posesións materiais coma
convencionalismos sociais, para se dedicar á arte e entregar a vida á contemplación da
beleza e á creación.
Referencias varias:
- R. L., “A lúa e seis peniques”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 199, 29 setembro 2019, p. 4.
Achega información básica sobre a trama da novela en cuestión. Destácase que a obra
resulta unha sátira dos costumes propios das sociedades eduardianas e victorianas da
Inglaterra de finais do século XIX e comezos do XX.
- R. L., “A lúa e os seis peniques”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 202, 20 setembro 2019, p. 6.
Achega información básica sobre a trama da novela en cuestión. Destácase que a obra
resulta unha sátira dos costumes propios das sociedades eduardianas e vitorianas da
Inglaterra de finais do século XIX e comezos do XX.
Steensen Blicher, Steen, O párroco de Vejlby. Unha historia criminal (A partir do diario
do xuíz Erik Sørensen e dos apuntamentos do párroco de Ålsø) (Praesten i Vejlbye. En
Criminalhistorie (Af Herredsfoged Erik Sørensen Dagbog, tiligemed tvende Optegnelser
af Praesten i Aalsøe, 1829), trad. Alejandro Tobar, Santiago de Compostela: Editorial
Hugin e Munin, col. XIX, n.º 64, outubro 2019, 70 pp. (ISBN: 978-84-949713-8-9).
A presente novela de Steen Steensen Blicher (Vium, 1782-Spentrup, 1848), traducida do
dinamarqués, foi seleccionada en 2006 como unha das doce obras que configuran o canon
do sistema literario do seu país, onde tamén se considera unha peza que supón o arrinque
do xénero negro nórdico, tan de moda na actualidade. A través de dúas partes ben
diferenciadas –o diario do xuíz Erik Sørensen e os apuntamentos do párroco de Also–,
cóntase un caso criminal real acontecido en 1625. Erik Sørensen, o maxistrado encargado
de xulgar a Søren Qvist, párroco acusado de asasinar o seu criado Niels Bruus, relata en
primeira persoa os feitos previos ao asasinato, o xuízo e a condena. O acomodado
granxeiro Morten Bruus, irmán do morto, aproveita a consternación na comunidade para
facer recaer as sospeitas no párroco de Vejlby, pois denuncia ante a xustiza como o crego
agrediu o seu irmán e o soterrou no seu xardín. O criterio imparcial do xuíz Sørensen vese
empanado por ser tamén o prometido da filla do párroco, pero este, ante a gran cantidade
de probas que presentan diversas testemuñas e con dúbidas sobre o seu estado mental
durante o crime, acaba confesando e é condenado á decapitación. A segunda parte, máis
breve e escrita vinte anos despois dos feitos, corresponde á voz do señor Jens, novo
párroco de Ålsø. Nela relátase o inesperado desenlace na historia, un xiro que a abre a
porta a interpretacións varias.
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Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Asasinato na parroquia”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “1.280 almas”, 18 outubro 2019, p. 10.
Recensiona esta obra orixinalmente publicada en 1829, á que considera un título
fundacional das letras dinamarquesas. Debulla o argumento da novela, explicando que se
basea nun suceso real acontecido no século XVII e afirma que se trata dun “exemplo
narrado con precisión case notarial, recomendábel para buscadores de tesouros ocultos”.
Referencias varias:
- R. L., “O párroco de Vejlby”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 199, 29 setembro 2019, p. 4 / Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 202, 20 outubro 2019, p. 6.
Informa sobre a xénese do xénero “noir nórdico”, que comeza nas décadas de 1820 e
1830. En canto á obra en cuestión destácase que en 2006 foi seleccionada como unha das
dezaseis obras que configuran o canon da literatura dinamarquesa. Tamén se repasa o
principal tema da obra, un párroco acusado do asasinato dun neno.
Strindberg, August, A xente de Hemsö (Hemsöborna, 1887), trad. Marta Dahlgren,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XIX, n.º 65, decembro 2019, 184
pp. (ISBN: 978-84-121280-0-0).
Novela realista de August Strindberg (Estocolmo, 1849-1912) que conta cun lugar
destacado na literatura sueca e foi gabada por crítica e público no ano da súa publicación
orixinal e anos despois levada con éxito ao teatro, ao cinema e á televisión. A historia,
narrada en terceira persoa, arrinca coa chegada de Carlsson, un mozo oriúndo de
Värmland (unha provincia no interior do país), á illa de Hemsö, onde foi contratado para
se encargar da decadente propiedade da viúva Flod, cuxo fillo, Gusten –o seu antagonista–
non amosa o máis mínimo interese polas tarefas agrarias e gandeiras, pois só vive para a
caza, a pesca e a navegación. A trama aborda a ascensión do rudo Carlsson, movido pola
ambición, e os conflitos que xorden entre os costumes dos habitantes, afeitos ás tarefas
da pesca, e o acabado de chegar, representante dun novo modelo. Salienta tamén a
constante ridiculización da igrexa, e sobre todo do pastor Nordström. Sen caer na
condescendencia e recorrendo por veces ao humor e ao lirismo, o autor pinta un
conmovedor fresco da illa de Hemsö –un lugar ficticio situado no arquipélago de
Estocolmo–, ateigado de descricións do ambiente, o clima e as estacións e poboado por
personaxes sinxelos, con eivas e virtudes –como tal, a inmoralidade de Carlsson asociada
ao seu afán por acumular riquezas, que o leva a casar por interese coa propietaria viúva–,
que alternan as frustracións cos pequenos triunfos cotiáns.
Vallès, Tina, A memoria da árbore (La memòria de l’arbre, 2017), trad. Xavier
Rodríguez Baixeras, Pontevedra: Factoría K de libros, col. Narrativa K, abril 2019, 212
pp. (ISBN: 978-84-16721-40-5).
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A través dos ollos de Jan, un neno de 10 anos que vive cos pais en Barcelona, descóbrese
como lle afecta ao seu avó a doenza do alzhéimer, que provoca que teña que abandonar a
súa vila, Vilaverde trasladarse a vivir con eles á cidade. A narración baséase nas
reflexións e as preguntas que o pequeno se fai arredor da nova realidade familiar e as
mudanzas que percibe no avó Joan, que comeza a arrastrar os pés e a esquecer o bocadillo
cando o vai recoller ao colexio. Na casa, as miradas tornan vidrosas e o ancián trata de
facerlle entender que o que lle acontece non ten volta atrás e que irá decaendo, ao tempo
que lle relata a historia da árbore da súa vila que o acompañou dende neno até que a
cortaron porque quedou ferida por un raio. Mediante o simbolismo da árbore, que
concentra o significado do pasado do avó e vai quedando sen follas, como a memoria, o
argumento combina retallos do día a día –once partes con once capítulos– nos que, a
través de imaxes e escenas, se reflicte a dor e a maneira na que a enfermidade se vai
manifestando nos aspectos máis cotiáns. O estilo poético da narración plasma as relacións
familiares e ofrece un achegamento aos procesos de transmisión da memoria dende a
perspectiva narrativa dun neno. Tina Vallès (Barcelona, 1976) mereceu con esta obra,
non especificamente dirixida ao lectorado infantil, o Premio Anagrama 2017 e o Maria
Àngels Anglada do Concello de Figueres e a Deputación de Xirona en 2018.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O avó está despistado”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “1.280 almas”, 7 xuño 2019, p. 10.
Informa sobre a novela gañadora en 2017 do Premio Llibres Anagrama, traducida ao
galego, e dá conta do seu argumento. Destaca o significativo punto de vista dende o que
se narra o libro, e as interpretacións que o neno narrador saca ao respecto. Descríbea como
“unha historia [...] melancólica e ateigada de vida”.
Vuillard, Éric, A batalla de Occidente (La bataille d’Occident, 2012), trad. Antía Veres
Gesto, Pontevedra: Factoría K de libros, col. Narrativa K, outubro 2019, 168 pp. (ISBN:
978-84-16721-48-1). ■
Éric Vuillard (Lión, 1968) afonda, a través dun relato descontinuo dividido en 12
episodios titulados máis un liminar, en diferentes acontecementos, anécdotas e
personaxes relacionados coa Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O obxectivo do autor
é ofrecer unha singular narración histórica na que se explican as causas e consecuencias
do conflito a través dun protagonista difuso e colectivo, incidindo de xeito particular no
absurdo ao que se lanzaron todos os países, na utilización da tecnoloxía con fins
destrutivos, na mobilización de civís, no amoreamento de miles e miles de cadáveres, na
relación entre contenda e finanzas… As páxinas poñen en escena algúns dos viláns, como
o conde Alfred von Schieffen (Berlín, 1833-1913), o estratego alemán que deseñou un
plan de invasión de Francia en 1905 como se preparase unha partida de xadrez malia que
non viviu para velo; o teórico da guerra Clausewitz (Burg, 1780-Breslavia, 1831), que
exaltou as bondades da forza e a dor; o mozo alemán de 19 anos Gavrilo Princip (Bosnia
e Hercegovina, 1894-Terezin, 1918), quen con dous cómplices desencadeou a catástrofe
co asasinato do arquiduque Francisco Fernando de Austria en Saraievo en xuño de 1914;
o mariscal Joseph Joffre (Rivesaltes, 1852-París, 1931), convertido en heroe e salvador
de Francia; o rei Xurxo V (Londres, 1865-Norfolk, 1936), preocupado polas súas partidas
de tenis; o tsar Nicolao II (San Petersburgo, 1868-Ekaterimburgo, 1918), fanático das
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regatas. Canda estes persoeiros, o autor fala dos soldados de base e das súas vidas, e
detense en detalles como o día máis mortífero da historia, o 22 de agosto de 1914, con
27.000 mortos; o papel das mulleres na guerra ou os rituais que a rodean no referente a
uniformes, movementos ou xestos. Cada un destes episodios é a escusa para introducir
reflexións relacionadas co presente e poñer de relevo o absurdo que resulta que a
humanidade repita unha e outra vez os mesmos erros.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “A guerra que nunca remata”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 8 novembro 2019, p. 10.
Presenta a obra explicando os contidos do relato e afirma que o acerto do autor nesta
novela reside no seu afastamento da ficción pura para situarse nun lugar de indagación da
natureza do desastre.
- Estro Montaña, “Historia e narración. De brillante resultado”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 737, “Libros”, 19 decembro 2019, p. VI.
Recensiona a obra explicando os seus contidos e indicando que se trata dun relato que
establece unha relación entre pasado e presente, unindo historia e narración cun brillante
resultado.
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I.4. ANTOLOXÍAS
VV. AA., O libro dos trens, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 403, novembro
2019, 252 pp. (ISBN: 978-84-9151-411-4 ).
Colección de relatos curtos no que o tema que os agrupa son o tratamento dos trens nas
historias. As escritoras e escritores que conforman a nómina son, por orde de aparición,
Ana Cabaleiro, Anna R. Figueirido, Antonio Piñeiro, Arantza Portabales, Daniel Asorey,
Diego Giráldez, Iria Collazo López, María Alonso Alonso, Miguel Anxo Fernández e
Víctor F. Freixanes. Cada unha das autoras e dos autores achega un relato, todos eles
titulados: “Unha semana á espera de Godot”, “Santiago-Guixar”, “Boxcar Blues”, “Unha
dirección dous sentidos”, “Gringa”, “O funeral partido de Xoana Acosta”, “Meghalaya”,
“A besta”, “O chucuchú de Rapariz”, e “Asalto ao tren da Portela”. Todos estes relatos
comparten a importancia dos trens para o desenvolvemento da trama, xa de maneira
simbólica ou material, e a presencia deste medio de transporte levará a diferentes
situacións en cada un dos textos. Algúns dos temas que se tratan son a espera, a incerteza
e o medo, o tren coma símbolo da esperanza, o tren como medio de transporte para a
transformación, entre outros. Resulta, finalmente, unha recompilación de relatos moi
refrescante que trata algúns dos temas máis universais da literatura.
Referencias varias:
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita o libro colectivo O libro dos trens,
publicado pola editorial Galaxia.

132

II. POESÍA
II. 1. POETAS GALEGOS
Aira, Carlos, Prender os fachos, compoñer os ósos, XXXIV Premio de Poesía Cidade de
Ourense, A Coruña: Espiral Maior, col. Poesía, n.º 283, setembro 2019, 52 pp. (ISBN:
9788494916434).
Poemario de Carlos da Aira (Elgoibar, Euskadi, 1972), que recibiu o XXXIV premio de
poesía Cidade de Ourense. Comeza cun prólogo de Claudio Rodríguez Fer, no que se
sinalan a reivindicación social e a énfase na perfección poética como características
fundamentais da obra, ademais de definir a relación entre o libro e o autor como
“simbiótica”. Nos seus vinte e cinco poemas altérnanse o íntimo co social, a problemática
do rural fronte á urbana ou o galego xunto co foráneo. En efecto, deféndese o modo de
vida da aldea anterior á industrialización e ao capitalismo, culpábeis das desfeitas
urbanísticas, culturais, económicas e incluso da psicoloxía das persoas. A guerra civil e o
franquismo tamén están presentes, ao igual que a monarquía. Ademais gábase a poesía
como ben que pertence a todos e todas. A concepción da vida e do tempo trátanse, ás
veces, con cuestións banais. Remata cunha chamada a loitar por todo aquilo que se
expuxo.
Alonso, Xurxo, Oracións profanas, III Premio Xosé María Díaz Castro, A Coruña:
Espiral Maior, col. Poesía, xaneiro 2019, 54 pp. (ISBN: 978-84-947906-9-0). ♦
Poemario de Xurxo Alonso (Buenos Aires, 1956), que recibiu o III Premio de Poesía
Xosé María Díaz Castro. Ábrese con dúas citas, unha de Fejtö e outra de Claudio
Rodríguez, nas que se reflexiona sobre o tempo. A continuación, séguelle o prólogo
escrito por Xosé María Álvarez Cáccamo. Este cualifica a obra como unha “autopoética”,
composta por abondosas referencias sensoriais e conceptuais, cuxo obxectivo é a “procura
das razóns do enigma cósmico, histórico e existencial”. Cun total de trinta e catro poemas,
trátase de darlle resposta á orixe do cosmos ou ao sentido da existencia humana, valéndose
dunha linguaxe ás veces hermética. O propio título da obra, totalmente antitético, xa deixa
translucir certa preferencia por unha temática intimista, existencialista e fortemente
vencellada a elementos como o mar, a natureza ou o amor.
Referencias varias:
- Miguel Anxo Fernán Vello, “Xurxo Alonso, pintor e poeta”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 23 /El Progreso, “Opinión”, p. 29, “Madia leva”, 8 xuño 2019.
Artigo sobre as facetas de pintor e poeta de Xurxo Alonso, no que recolle as verbas do
autor Pepe Cáccamo, prologuista de Oracións profanas, nas que se refire a el como un
explorador infatigábel e indica que “sorprende, abraia, emociona a titánica vontade do
artista Xurxo Alonso, destinada a construír coa dobre linguaxe dunha entregada
dedicación binocular (Poesía e Pintura, dous ollos complementarios para unha única
visión) o museo de todas as causas, a borxiana biblioteca infinita”.
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Araguas, Vicente, O amor non se fala soamente: ronsel do 68, A Coruña: Medulia
Editorial, col. Poesía, n.º 9, outubro 2019, 42 pp. (ISBN: 978-84-120579-7-3).
Poemario de Vicente Araguas (Xuvia, 1950) acompañado de ilustracións de cuberta e
interiores de Manuel Patinha. Trátase dun libro no que, outra vez, abrolla a memoria do
universo vivencial e experiencial que supón aquel mes de maio do ano das revoltas
estudantís pois non en van avisa no subtítulo do libro que hai unha liña de preocupación
situada no “ronsel do 68”. É este un libro marcado por dous eixes como resultan, por un
lado, a proxección do que se evoca con limpeza e transparencia a través das vivencias
persoais e intimistas, mais dalgún xeito colectivas para toda unha xeración,
experimentadas naqueles anos: un tempo que é “luz, tambor, bandeira” en que o tamén o
autor chega a Compostela. Polo outro salienta con forza o pouso imperecedoiro que deixa
o amor, dalgún xeito tamén a revolución sexual, suturada no medio e medio daquelas
vivencias de mocidade.
Asorey, Daniel, Transmatria, XXI Premio Johán Carballeira de Poesía, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Poesía, febreiro 2019, 72 pp. (ISBN: 978-84-9121-477-9).
Poemario de Daniel Asorey (Santiago de Compostela, 1970) que acadou o premio Johán
Carballeira de Poesía en 2018 e que pode definirse en termos de transgresión e de
renovación temática e lingüística. O punto de partida é a concepción do corpo como un
mecanismo de mudanza ou transformación; un corpo ollado oblicuamente, en ocasións a
través del mesmo, para expresar unha desconformidade entre o sexo e o corpo biolóxico
e o sexo e o corpo psicolóxico dunha persoa. Está segmentado en tres partes e converte o
periférico e marxinal, ou o así considerado patriarcalmente, en nuclear e substantivo.
Pairan nestas páxinas moitas memorias: as do amor e a liberdade que, no fondo, son unha;
tamén as memorias da violencia, da institucional e da cotiá, e todas expresadas con trazo
limpo, rápido e contundente. O ton reivindicativo que envolve o libro erixe naturalmente
un canto esgazador que defende o dereito a vivir, a sentir e a termar do propio futuro. A
transmatria son territorios, son corpos “eivados, / mutilados, / sinalados, / odiados”, mais
tamén a transmatria é anticapitalismo, insubmisión, ecoloxismo e feminismo. É unha
defensa das propias conviccións contra a uniformización e o exterminio de todo canto se
amosa como distinto. É un canto a prol da resistencia, vizoso e plural, poderoso e vibrante.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Un corpo. Un continente”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 174, 10 marzo 2019, p. 6.
Recensiona o poemario Transmatria de Daniel Asorey, sinalando, en primeira instancia,
o feito de que alcanzase o XXI Premio Johán Carballeira de Poesía. Do libro di que se
trata dun afouto percorrido polo corpo como espazo da resistencia, pero tamén como berro
para definir unha identidade íntima que xorde da terra e do que nos rodea e que adoita
domesticarnos sen apenas facerlle fronte.
- Román Raña, “Liberando o corpo. Unha insurrección íntima e plural”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 719 “Libros”, 27 xuño 2019, p. VI.
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Recensiona o poemario de Daniel Asorey indicando que é un xeito de reclamación de
insurrección íntima e plural das funcións culturalmente asociadas ás mulleres, a
reprodución e a submisión. Ante isto, demanda confrontarse aos poderes establecidos e
arrincar a ideoloxía que segue a promover a desigualdade e que supón unha gaiola para o
desexo.
Referencias varias:
- Montse García, “Daniel Asorey”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 12 marzo 2019, p. L9.
Informa sobre a presentación de Transmatria, na libraría Chan da Pólvora, onde estará
acompañado por Susana Aríns, Laura Bugallo e Fran Alonso.
Cabada, Marcus Daniel, Metafísica da ausencia, Pontevedra: Editorial Uratau, xaneiro
2019, 53 pp. (ISBN: 978-85-7105-053-2)
É este un poemario composto por un prefacio (“Welcome to the river”) coa autoría de
Tamara Andrés, dezanove poemas que seguen unha estética concreta como se sinalará a
continuación, e un posfacio (“Partida de fosfenos”) da autoría de Israel San Martín. Os
poemas que compoñen o libro son os titulados “Dúas veces breves”, “O círculo”, “O
fluxo”, “Páxinas abertas”, “A procura”, “Sempre nada”, “A mentira”, “Heráclito”, “O
proceso de descoñecer”, “Nun momento”, “Palabras como flores”, “Consagración
poética”, “Mimese / reminiscencia”, “O recordo”, “A ninguén”, “Esa nostalxia”, “O
legado”, “Ars poética” e “O fin”. Como xa se adianta dende o prefacio do libro, é un
poemario atravesado pola estética, propia da tradición literaria máis consolidada, da
constante perda determinada polo fluír constante e irremediábel da realidade, e do poeta
como observador minucioso de tal fluír que lle suxire, nunha constante, dúbidas e
reflexións de todo tipo; como a da alteridade, que destaca de entre todas estas reflexións,
que se traduce nunha débeda co outro para superar a soidade que provoca o propio fluír
do todo. E do nada.
Referencias varias:
- Belén López, “Marcus Daniel Cabada. ‘Teño a sensación de estar ante un novo comezo”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 2 febreiro 2019, p. 12.
Recóllese unha entrevista ao autor na que fala sobre o poemario, sobre a súa situación no
sistema literario e sobre o seu interese pola filosofía. Anúnciase tamén a presentación do
libro o 3 de febreiro, nun acto no que o poeta estará acompañado por Wladimir Vaz,
Santiago Israel Sanmartín, Silvia Penas e Tamara Andrés.
- Cuca M. Gómez, “Segundas partes sí pueden ser buenas”, Diario de Pontevedra, “Gente
a diario”, “Vivir Aquí”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 4 febreiro 2019, pp. 34-35.
Indica que acudiu á presentación de Metafísica da ausencia no Espazo Nemonon de
Pontevedra o 3 de febreiro, na que o autor estivo acompañado por Wladimir Vaz, Israel
Sanmartín, Silvia Penas e Tamara Andrés.
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- Montse García, “Marcus Daniel Cabada”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 13 febreiro 2019, p.
L9.
Informa da presentación do poemario Metafísica da ausencia, de Marcus Daniel Cabada,
que estará acompañado polo editor Wladimir Vaz e os poetas Antón Lopo, Carlos Lixó e
Arancha Nogueira.
Callón, Carlos, Inscricións, Vigo: Galaxia, col. Dombate, n.º 81, febreiro 2019, 128 pp.
(ISBN: 978-84-9151-303-2).
Poemario de Carlos Callón (Ribeira, 1978), que se compón internamente de cinco
seccións diferenciadas entre si, aínda que comparten, en certo sentido, temática e
estrutura. A vida e a morte son centrais na obra. No apartado de “Cuspe dos mortos”,
reflíctese a importancia do recordo e da memoria dos finados, ademais do forte poder de
escribir para ordenar os pensamentos propios e para describir o inefábel. En “Non é o
deserto”, trátase un amor moi vencellado á empatía e ao altruísmo, xunto coa axuda das
palabras nos malos momentos. Tamén se reflicte o paso do tempo, a morte e, quizais,
unha concepción do tempo circular, na parte de “A dor destrúe os mapas”. Cabe sinalar a
aparición do “Wanderlust”, é dicir, o desexo de camiñar e coñecer mundo. Ao igual que
nas anteriores, fálase da poesía como o instrumento para tratar de encher os baleiros
existenciais. En “Residuos sen orde”, conxúganse tempo, amor e vida, chegando a
mesturárense estes conceptos entre eles para evocar o alén, a busca interior, o desamor
ou a vida dos entregos Finalmente, en “As mans” o tema central é a relación que se
establece entre nai e fillo: o agarimo, a personalidade, as lembranzas, a educación e, sobre
todo, a despedida.
Recensións:
- Román Raña, “Gravar para o perenne. Tatuando as palabras no silencio”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 717, “Libros”, 13 xuño 2019, p. VI.
Recensión do poemario de Carlos Callón, na que se indica que o poeta trata de gravar as
experiencias fuxidías da vida. Así mesmo, sinálase que na obra comparecen os signos do
paso do tempo; nas súas estrofas concisas, aparecen os mortos e a dor ante a súa perda.
Castro, Amauta, A tarde. O desacougo, XXXI Premio nacional de poesía Xose María
Pérez Parallé, A Coruña: Espiral Maior, col. Poesía, n.º 281, xaneiro 2019, 83 pp. (ISBN:
978-84-949164-0-3).
Gañador do XXXI Premio nacional de poesía Xose María Pérez Parallé, e este un libro
dividido en catro partes ben diferenciadas, “A tarde. O desacougo”, “Invocación da
linguaxe”, “Nada deste ridículo” e “Toda desolación sen acougo”. Na primeira das partes,
composta por doce poemas, salienta unha voz poética que se dirixe a un ti e que se acaba
fundido, coa primeira, nun nós ao compás do paso do tempo; todo isto previo ao primeiro
dos poemas, a modo de declaración total de amor. Na parte segunda, “Invocación da
linguaxe”, comezan unha serie de reflexións sobre o que a poesía é, o seu proceso de
composición e as inseguridades e posterior aceptación, a motivación á hora da súa síntese
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ou a finalidade da propia expresión poética. Prosegue “Nada deste ridículo”, con
composicións baseadas en distintas afirmacións de índole metafísica ou moral con versos
coma os correspondentes ao poema XII (“Piedade é / apertar entre as mans a menos alta
ponla”). Remata o libro con “Toda desolación sen acougo” onde a escuridade, a sombra
ou o negro cobran lugar especialmente, ao reflexionar sobre o dinamismo, o cambio e o
mesmo paso do tempo, que van dando lugar a, cada vez, unha apariencia da realidade
constantemente distinta.
Recensións:
- Mario Regueira, “A arte do esencial”, Sermos Galiza, n.º 364, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 19 setembro 2019, p. 6.
Repasa a traxectoria de Amauta Castro co gallo da publicación do poemario A tarde. O
desacougo, co que obtivo o Premio Péres Parallé. Do libro comenta que se trata dunha
pescuda que convida a viaxar polo esencial da mensaxe poética na procura do toque
impresionista. Tamén indica, no tocante á forma, que se compón de imaxes rotundas e
expresións que rozan o epigrama, presentadas case sempre como poemas curtos.
Chapela, Xurxo, Mudanzas, Santiago de Compostela: Editorial Positivas, col. DiVersos,
n.º 59, setembro 2019, 38 pp. (ISBN: 978-84-120184-9-3).
Esta obra asinada por Xurxo Chapela (Carballo, 1968) contén dezasete composicións
escritas en prosa poética que abordan a temática do desamor dende o punto de vista
subxectivo do propio autor, que se identifica nun verso do poema “Sarcoma”
(“Chámanme chapela dende que teño memoria”, v. 16). A obra ábrese con dúas citas,
situadas unha a continuación da outra. A primeira procede da obra Entre otras cosas, do
poeta arxentino Virgilio Expósito, e segunda está extraída de Posesión celestial, de
Ramón Irigoyen. Despois destas dúas citas iniciais, preséntase o corpo do poemario,
composto, como xa adiantamos, por dezasete composicións, cuxos títulos recollemos a
continuación: “Tarde de cade(l)as”, “O amor sucede noutra parte”, “Algo máis dun metro
escaso”, “Ol’55”, “Sarcoma”, “Venres”, “O mesías da cinta adhesiva”, “Leva, sen ti,
chovendo oitenta días”, “Nihil obstat (paráfrase)”, “Non están postas as rúas”, “Saba
pechada”, “Tatto e brackets”, “Shadowman”, “Non hai cantos neutrais”, “Óptica e
estranxeira”, “Telefonía” e “Anel de picas (barállame)”.
Recensións:
- Román Raña, “Ósos de area. Das queimaduras do desamor”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 736, “Libros”, 12 decembro 2019, p. VI.
Explica que a poética de Xurxo Chapela parte de referencias da cultura pop, para
introducir elementos de requinte que se aparellan perfectamente co rexistro coloquial.
Identifica nas temáticas da obra a decepción, a cruel metamorfose do adeus e a paixón
que se apaga.
Referencias varias:
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- José Manuel Ramos, “Sons de tres países na vinte e dúas edición do Xiria Pop”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 setembro 2019, p. 29.
Dá conta da presentación do poemario Mudanzas de Xurxo Chapela no marco da
celebración da 22 edición do festival independente Xiria Pop organizado no Carballiño.
Sinala que o acto ten lugar no Casino de Carballo o día 13 de setembro.
- O. U. V., “A imposibilidade do amor’ contada a través de poemas con ‘cousas de andar
por casa”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 17 setembro 2019, p. 36.
Informa de que o escritor e xornalista Xurxo Chapela presentou o día 16 de setembro na
libraría Berbiriana da Coruña a súa última obra, titulada Mudanzas. Así mesmo recolle
algunhas declaracións do propio autor a respecto do libro, quen di que se trata dun feixe
de poemas narrativos que versan sobre amores podres.
- Santiago Jaureguizar, “Nós poucos felices, nós irmandiños”, Diario de Pontevedra / El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 198, 22 setembro 2019, p. 8.
Co gallo da publicación do último poemario do escritor coruñés Javier Peña, reflexiona
sobre o papel dos críticos e disertadores e apunta que, xunto ás análises da métrica e das
figuras retóricas, el incluiría a categoría de discursos de precisión e neste sentido sinala
que foi o poemario Mudanzas de Xurxo Chapela o que lle fixo descubrilo.
- Montse García, “Xurxo Chapela”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 18 outubro 2019, p. L9.
Faise eco da presentación do libro de Xurxo Souto na Casa das Crechas, na que estará
acompañado por Francisco Macías e Valeria Pereiras.
Cib, Xabier, As bicis, XXI Premio de Poesía Concello de Carral, A Coruña: Espiral
Maior, col. Poesía, n.º 282, maio 2019, 44 pp. (ISBN: 978-84-949164-2-7). ■
Poemario asinado por Xabier Cid (Ourense, 1975) que resultou gañador do XXI Certame
de Poesía do Concello de Carral, correspondente ao ano 2018. A cuberta da obra presenta
unha imaxe distorsionaoda sobre un fondo negro, polo que resulta complexo identificar o
que representa. Tras as dedicatorias inicias coas que se abre o poemario, escrita a primeira
en galego e a segunda en inglés, atopamos os oito poemas que integran o libro. Ningún
deles presenta título, mais todos estan numerados na parte superior esqueda da páxina en
que comezan, tendo aparentemente como tema central a nada, tal e como se reflicte no
primeiro verso da composición inicial (“Escribirei unhs poemas que non falen de nada”).
Referencias varias:
- Montse García, “Xabier Cid”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Literatura”, “Presentacións”, 4 xuño 2019, p. L10.
Informa da presentación do libro o 4 de xuño na libraría Couceiro, na que participarán o
autor e Vicente Vidal. Amais, explica que, para a escritura da obra, se inspirou nun poema
provenzal do século XI de Guillerme de Aquitania.
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Darriba, Manuel, Santa morte, Vigo: Galaxia, col. Dombate, n.º 83, abril 2019, 116 pp.
(ISBN: 978-84-9151-322-3).
Poemario de Manuel Darriba (Sarria, 1973) composto por cincuenta composicións
tituladas cuxa fotografía de cuberta representa unha moza, practicamente espida, relaxada
ou durmida. O tempo e o seu transcorrer, xunto coa morte, son a temática dos poemas,
artellados con vimbios narrativos, nos que sombras e luces son obxecto de metáforas
varias. Na obra atomapos diferentes voces poéticas que se combinan entre si e que unha
sutil ironía que está presente en moitas as composicións.
Recensións:
- Román Raña, “Sereno escepticismo. A metáfora dunha ausencia”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 725, “Libros”, 26 setembro 2019, p. VI.
Recensión da obra de Manuel Darriba, a quen considera un dos máis interesantes
narradores da súa xeración. Loa neste volume o magnífico uso das figuras poéticas e a
sutil ironía presente en numerosos poemas. Enmarca o poemario nun sereno escepticismo
cargado de profundidade.
Domínguez Alberte, Xoán Carlos e Mercedes Queixas Zas, Partituras, Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento, col. Ventoalto, n.º 6, xullo 2019, 134 pp. (ISBN: 848487-448-5).
Este é un poemario que xorde do traballo colaborativo entre Xoán Carlos Domínguez
Alberte (Ramirás, 1966) e Mercedes Queixas Zas (A Coruña, 1968), que desenvolveron
unha escrita conxunta. A obra ábrese cun prólogo de Ramón Nicolás titulado “A voz que
se desdobra” no que se explica que Partituras bebe directamente da tradición do
partimen, xénero de escaso pero brillante cultivo na nosa tradición literaria medieval,
considerado unha variante das populares tenzóns nas que articulaban dúas voces poéticas.
A continuación, atopamos un prólogo dos propios autores que leva por título “Arte
poética” no que se presenta a obra como como un “exercicio pioneiro e consciente na
literatura galega” e, inmediatamente despois, encontramos as cen composicións que
integran o poemario. Nelas, abórdanse temáticas moi diversas, como a sensualidade, a
nostalxia, o simbolismo, a memoria etc., sempre dende a perspectiva dunha voz poética
que se dobra e se desdobra. Acompañando os poemas, atopamos unha colección de
imaxes en branco e negro da autoría de Baldo Ramos, que confiren unha maior
significación aos versos das composicións.
Recensións:
- Mercedes Queixas Zas e Xoán Carlos Domínguez Alberte, “O contacto da distancia”,
Sermos Galiza, n.º 373, “fóradeserie”, “literatura”, 21 novembro 2019, p. 7.
Definen o poemario como a “conversa cruzada a través dos fíos (ir)reais da comunicación
electrónica contemporánea”. Explican que é un conxunto de cen poemas que dialogan a
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dúas voces tratando de aproximarse para construír un discurso de voces complementarias.
Animan ao lectorado a ler o poemario en dirección única ou ben en sentido contrario.
Estévez, Eduardo, [sen-fin], Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. DiVersos,
abril 2019, 49 pp. (ISBN: 978-84-94933660).
Este poemario asinado por Eduardo Estévez (Bos Aires, 1969) contén vinte e tres
composicións nas que predomina a aparencia fílmica, como se aprecia xa nos primeiros
versos do poema que abre a obra (“a escena comeza / cun cadáver / boca abaixo no centro
da rúa). As composicións, todas elas sen título nin numeración, unicamente co primeiro
verso resaltado en letra grosa, presentan unha temática variada e destacan pola completa
ausencia de signos de puntuación.
Recensións:
- Román Raña, “Singular poética. A lembranza no cotián”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 726, “Libros”, 3 outubro 2019, p. VI.
Explica que o poemario vai mostrando escenas, semellando secuencias cinematográficas.
Indica que representa un escenario doméstico no que se desenvolven complexas
realidades de sentimentos profundos.
Referencias varias:
- Montse García, “Eduardo Estévez”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 10 outubro 2019, p. L9.
Faise eco da presentación do poemario en Huargo Artis, en Bertamiráns.
Ferradáns, Míriam, Agosto, Santiago de Compostela: Edicións Apiario, col. Pan de
Abella, n.º 4, novembro 2019, 20 pp. (ISBN: 978-84-947389-5-1).
Poemario breve, en forma de plaquette, composto por doce poemas de curta extensión;
introducidos á súa vez, con versos de Christian Bobin (“Hablar de verdad, es amar, / y
amar de verdad, no es brillar, es arder.”). Todos os doce poemas seguen unha mesma
estética, concisa, coa xusta medida da metáfora, que contan, na súa unión, a desgraza da
perda dunha amiga nun accidente de tráfico, como revela a quinta das composicións (“A
miña amiga estivo oito días nun conxelador. / Matouna un coche vermello que fuxía / da
policía, en Arousa. (...)”). Ao redor deste feito vanse tendendo fíos ao longo do resto de
poemas, nos que se rebelan as emocións que suceden ao fatídico suceso e que, á súa vez,
se relacionan co propio ambiente de verán xa esmorecente de agosto. É así como aparece
a figura da amiga desaparecida no símbolo do tulipán, que se ben nos primeiros poemas
chegan (“Tróuxoas el. Pedínlle un par de flores para / a habitación. Prefiro as brancas.
Sábeo); acaban desaparecendo nos últimos (“Hoxe caeron os primeiros pétalos. As miñas
/ flores están fanadas. (...)”).
Recensións:
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- Ramón Rozas, “Esencia poética”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 209, 8 decembro 2019, p. 4.
Salienta a brevidade do poemario que deixa fonda pegada no lector. Destaca a
complicidade coa escrita que crea a través dos termos “tulipáns”, “morte”, “mariñeiros”,
“amigas”, “ferida”, “tacto”, “baleiro” e “terra”.
- Vicente Araguas, “Os tulipáns de agosto”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” /
Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.120, 29 decembro
2019, p. 32.
Loa a beleza que transpira o poemario, tanto polo contido como pola edición e salienta
que é posuidor dunha estética apolínea. Un volume, segundo cualifica, mínimo,
minimalista, con poesía con capacidade de implicar ao lectorado.
Referencias varias:
- Irene Pin, “Do 30-N ao 1-D en Pontevedra. A cultura vai á feira”, Sermos Galiza, n.º
374, “fóradeserie”, 28 novembro 2019, pp. 2-3.
Anuncia a celebración dunha nova edición do Culturgal no Pazo da Cultura de Pontevedra
e fai un breve repaso das distintas actividades nos distintos espazos que conforman o
evento. No plano da literatura menciona as distintas obras que serán presentadas, entre
elas Agosto, o último poemario de Míriam Ferradáns.
- Ramón Rozas, “Culturgal. Apuntes na crista do galo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 2 decembro 2019, p. 8.
Breve crónica sobre a celebración do Culturgal, na que amenta a obra de Míriam
Ferradáns, Agosto.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita o poemario Agosto de Míriam
Ferradáns.
Forcadela, Manuel, Fábula das aves, Santiago de Compostela: Laiovento, col.
Ventoalto, n.º 8, 2019, 130 pp. (ISBN: 84-8487-462-1).
Este poemario de Forcadela, atravesado por Lois Pereiro, William Shakespeare ou
Salvatore Quasimodo, ten como substrato a reflexión sobre a linguaxe e a poesía (“Poesía,
/ Perenne altar dos sacrificios da linguaxe (...) Foron moitas no decurso das voces dos
séculos / As linguaxes que te amaron”, páx. 14; “Non hai maxia ningunha no voo da
poesía / Hai arte e sortilexio, procura dunha porta / Que dea para un prado con lúas
acendidas, / Que dea para un pozo con auga de diamantes”, páx. 36). Tamén están moi
presente o (des)amor, a fugacidade e o esquecemento, nomeadamente dos poetas (“oh
torres de poetas que o século abrasou / escuros refugallos de cal e esquecemento”, páx.
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17), congregados nunha nación que a voz poética desertou (“Falareivos da nación /
Neboenta dos poetas / República infeliz / Xardín queimado / Hai xa tempo que deixei /
na distancia os seus outeiros”, páx. 21). En Fábula das aves atopamos poemas exentos e
series poéticas nas se agrupan, baixo unha temática, creacións interdependentes: “Carta
de viños” (con poemas que toman por título denominacións como Chandon de Briailles,
Muscadet ou Medoc), “Estampas clásicas” (onde atopamos creacións que parten das
figuras de Aquiles, Sócrates, Ariadna, Narciso, Hamlet, tamén Nietzsche, Adrián Solovio
ou Marlene Dietrich) e outras nas que as partes, no canto de títulos, levan no epígrafe
numeración romana: “epístolas de ninguén”, “Interpretacións de Claude Lorrian”,
“Saturno”, “Cidade de Saturno”, “Fotos de familia” e “As áncoras da luz e as rodas de
Saturno”. Despois dun poema titulado “Final”, o último texto do libro é un “Altar” no que
se deitan ‘nove banzos para unha poética do imposible’ no que, entre outros, afírmase: “o
autor é como o dono dunha fonte. Pode posuír o cano. Mais a auga non é súa. Nin antes
nin despois”, “o poeta colinda co pecador e o delincuente. O seu refuxio na linguaxe é
unha fuga do cárcere do mundo” ou “Digo. E, dicindo, o mundo é aínda máis inefable”
(páx. 129).
Recensións:
- Román Raña, “Con fulgurante harmonía. Alquimia e talento”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 737, “Libros”, 19 decembro 2019, p. VI.
Sobre o poemario de Manuel Forcadela, a quen considera un dos mellores versificadores
das nosas letras, salienta que é unha proposta a entrar na melancolía. “Un non-lugar de
encontros e de fugas, de éxtases e de olvidos, delirio e rigor”. Afirma que as súas
composicións exercen sobre o lector unha poderosa fascinación, ao asentarse na posesión
dun mundo que nos desposúe e no entusiasmo das musas que a razón ripa.
Gómez, Noelia, O xiro, V Premio de Poesía Gonzalo López Abrente, Vigo: Xerais, col.
Poesía, n.º. 58, marzo 2019, 72 pp. (ISBN: 978-84-9121-457-1).
Poemario dividido en tres partes, “Contorno”, “Eixe” e “Desprazamento”, que son, á súa
vez, introducidos por cinco versos que condensan o que o poemario trata (“Situarse no
eixe / sabendo que nunca chegarán os 360º // percibir o xiro / atravesar a escrita // o ardor
do que se aprende”). Compoñen, deste xeito, “Contorno”, entre outros, os poemas
comezados polo verso “A cheminea expulsa fume devagar”, “Os albaneis son escultores”,
“Que nazan sas”, “O cesto na cabeza”, “É a escrita o primeiro alfabeto”, “Coñecen de
memoria as ofertas do supermercado”, “O ulir da roupa na cociña de ferro”, “Tardes
cargando leña no remolque”, “Poñémoslles misas ás mortas para non esquecer”, “A
máscara da soldadura”, ou “Á miña irmá gustáballe xogar na parroquia”. Algúns dos
poemas de “Eixe” son os comezados “O choro ten as cores dos semáforos (...)”, “A
escultura grega”, “90 60 90”, “O sangue é o zume dos castiñeiros”, “No cuarto”, “A escita
da soidade”, “Ninguén poñerá un prato enriba da mesa”, ou “A linguaxe é o corazón da
loita”. E finalmente é composto “Desprazamento” por poemas como os comezados por
“Abrir as persianas na chegada do sol”, “As olladas que transitan as rúas”, “Hai lugares
que semellan mapas calcados en ventás”, ou “No tren voltear o verde”. É este un poemario
que se introduce no propio da estética posmoderna, onde a reivindicación (feminista, do
rural) se une á constatación de que mediante a linguaxe pode cambiar a realidade; e todo
isto nunha estética do cotián.
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Recensións:
- Román Raña, “Impacto expresivo. Unha poesía imbuída de precisión”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 705, “Libros”, 28 marzo 2019, p. VI.
Debulla as tres seccións nas que se divide o poemario galardoado co V Premio de Poesía
Gonzalo López Abrente e salienta que contén unha poesía “imbuída de precisión, de
fondas filigranas, de impacto expresivo”.
Gracián, Ánxela, Memoria iluminada, ilust. Sheila Rodríguez, música Emilio Rúa,
Silleda: Edicións Fervenza, maio 2019, 48 pp. (ISBN: 978-84-17094-62-1). Contén CD.
Volume dedicado ao recoñecemento de todas as mulleres do rural, especialmente ás do
Concello de Castroverde, terra natal da autora, polo seu labor transmitindo a palabra oral.
Armando Requeixo asina un limiar titulado “Fulgor azul” no que percorre as temáticas
abordadas na obra – a familia, as paisaxes, o territorio, a nenez – e sinala a influencia de
Hänke, Lupe Gómez, Olga Novo, C. Rodríguez Fer, Rilke, Rosalía, Marica Campo,
Neves Soutelo, Pimentel, Pizarnik e Valente, entre outros. Os poemas recollidos no
volume da autoría de Ánxela Gracián, musicados por Emilio Rúa e ilustrados por Sheila
Rodríguez Mosquera son: “E se a beleza fose sempre a nosa última imaxe?”, “Memoria
iluminada”, “Casa”, “Vivir na pedra”, “Para falar de min mesmo”, “Dende aquela tarde
de abril”, “Son ese home só”, “Na feira do trece de Adai”, “Non vos confundades nunca”,
“Insuas”, “Aprender a alpeirar costa arriba”, “Déchesme a beber do teu ‘Lehoy”,
“Palabras de cuco”, “Mazás”, “Sei que debería facer desta paisaxe de luz”, “Só isto pido”,
“Agora vivo aquí” e “Dixéchesnos adeus”. Pecha o volume cunha biografía da autora e
outra do músico.
Referencias varias:
- Sonia Portela, “Poesía musicada”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la
última”, 19 xuño 2019, p. L10.
Informa da presentación do libro no Pazo de San Roque, na que participaron a poeta
Ánxela Gracián e o músico Emilio Rúa, que estiveron acompañados por Mario Regueira
e Anxo Lorenzo.
Gómez Pato, Raúl, Círculo, Santiago de Compostela: Positivas, col. DiVersos, marzo
2019, 68 pp. (ISBN: 978-84949-33-67-7).
Poemario de Raúl Gómez Pato (Ourense, 1966), que dedica “á memoria de Agustín
Fernández Paz”. Nos paratextos iniciais recóllense citas do propio Agustín Fernández Paz
en Non hai noite tan longa, de Ramiro Fonte en O cazador de libros e de Ezra Pound en
Cantos. Abre o libro unha introdución na que recolle unha cita sobre o movemento
circular de Marsilio Ficino, na que versa sobre a manifestación da existencia e a memoria.
Estruturalmente, o libro divídese en tres apartados “Retorno”, “Espellos” e “Fuxida”. Na
primeira parte, evócanse os antepasados e elúdese a figuras do alén: “resucitando as vellas
pantasmas / que hogano veñen examinarnos / arremuiñadas nun lume fatuo / que atravesa
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a estancia / como unha fera danada” (p. 21). En “Espellos”, agroma o amor “Se non
amamos, castígannos os insectos” (p. 45). E, en “Fuxida”, onde aparece a chamada da
morte “é obrigatorio deterse cando a morte chama . / Non queiras perseverar na
infidelidade ao seu apreixo.” (p. 64).
Recensións:
- Mario Regueira, “Pasos de fantasmas”, Sermos Galiza, n.º 355, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 17 xullo 2019, p. 6.
Destaca a perspectiva existencialista do poemario, no que se aborda a relación entre a
existencia e a memoria. Sobre a primeira parte, indica que percorre un conxunto de
presenzas espectrais; na segunda, aparecen os sentimentos románticos; na terceira,
enfróntase ao paso do tempo; e, na parte final do libro, irrompe a transformación que
semella sinalar a morte.
- Montse García, “Poemas de Gómez Pato”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Publicaciones”, 22 novembro 2019, p. L10.
Informa do recitado de versos dos libros Círculo e Sal, auga e vinagre, de Raúl Gómez
Pato en Chan da Pólvora.
Martínez Fuentes, Emilia, Lendas e versos, Granada: Aliar Ediciones, xuño 2019, 134
pp. (ISBN: 978-84-949983-2-4).
Primeira obra en solitario da monferesa Emilia Martínez Fuentes, autora que ten
participado en diversos poemarios colectivos como a Colectânea de Poesia Luso-Galaica
entre Portugal e Galicia. Lendas e versos ábrese cunha dedicatoria inicial dixirida ao pai
da poeta, seguida dun limiar asinado por José Carlos Ulloa García en que se loa o traballo
da autora e se analizan algunhas das claves interpretativas do libro. A continuación,
atopamos a cerna da obra, estruturada en dúas partes claramente diferenciábeis: a
primeira, titulada “Lendas e versos”, recolle dezaoito historias que Emilia Martínez viviu
durante a súa nenez arredor das Fragas do Eume; mentres que a segunda, “Berce de
versos” é un poemario de carácter intimista e persoal integrado por sesenta e sete
composición nos que a autora busca expresar que é para ela a poesía (“un longo camiño
sementado de luces e sombras, de ledicias e de tristuras, retallos dun anaco de
corazón…”).
Referencias varias:
- S. Iglesia, “Presentación de ‘Lendas e versos’ en Vilalba”, El Progreso, “Xente de aquí”,
“Eventos”, 9 xuño 2019, p. 8.
Informa da presentación do primeiro poemario de Emilia Martínez Fuentes no Centro
Cultural Recreativo de Vilalba, nun acto no que doce persoeiros da cultura entoaron
composicións da obra. Ao evento asistiron a ilustradora, Isabel Pardo, e o autor do
prólogo, José Carlos Ulloa.
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Miragaia, Manuel, O sentido do infinito, Pontevedra: Editora Urutau, xuño 2019, 104
pp. (ISBN: 978-85-7105-110-2).
Poemario de Manuel Miragaia escrito seguindo a norma reintegracionista. Nas lapelas da
portada e da contracuberta recóllense opinións críticas do propio volume de Amadeu
Baptista, João Morgado, Reynaldo Bessa, Roseli Arruda e Xulio López Valcárcel. O
volume versa sobre o infinito e a propia consciencia da finitude. Nos paratextos iniciais,
o autor recolle citas de Heráclito, Pitágoras, Lao Zi, Platón, Ovidio, Michel de Montaigne,
Giordano Bruno, Baruch Spinoza, Albert Einstein, Luis Cernuda, Pablo Neruda e
Czeslaw Milosz. O libro segméntase nunha primeira sección chamada “Génese e
apocalipse”, á que seguen os poemas “Poesia e Filosofia”, “O espelho”, “Existência”, “A
dor”, “Velório”, “Abismo”, “Nos días finais”, “O sentido da vida”, “Amante da Lua”,
“Amigos e sábios”, “A esperança da alteridade”, “Finitude/infinitude”, “As
metamorfoses”, “Natureza” e “Sentimento oceánico”. Pecha un posfacio intitulado “O
Sentido do Infinito’: uma idea de crença poética!”, asinado por João Rasteiro.
Momán, Alberte, 1[14]1, Vigo: Belagua, marzo2019, 102 pp. (ISBN: 978-84-949517-49 ).
Esta obra asinada por Alberte Momán (Ferrol, 1976) é un libro de prosa poética que, como
se indica na contracuberta, “pretende unificar os xéneros lírico e narrativo, como
culminación dunha traxectoria na que o autor cultivou ambos xéneros limando as
diferenzas existentes entre eles”. O libro ábrese cun extenso prólogo de Henrique Dacosta
López no que se fai un percorrido pola traxectoria do autor e se describen as claves
interpretativas da obra. A continuación, atopamos a cerna da obra, estruturada en tres
partes autónomas: a primeira, que leva por título “Exilio”, retoma algúns dos eixos
temáticos de publicacións poéticas anteriores -a tensión, a resignación etc.-; a segunda,
titulada “1[14]1”, divídese en catro apartados e céntrase na figura de 1[14]1; e a terceira,
titulada “Poesía [ficción]”, conta a historia de dúas personaxes, ambas protagonista da
acción, o propio eu poético e 1[14]1, que se atopan nunha sorte de viaxe intergaláctica.
Cómpre salientar que a segunda parte, a que dá título á obra, recibiu en 2018 o segundo
premio na VII edición do Certame de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro que convoca o
Concello de Mondoñedo.
Referencias varias:
- Vicente Araguas, “O exilio interior de Momán”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”
/ Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1090, 2 xuño 2019,
p. 32.
Loa o prólogo de Henrique Dacosta e destaca o traballo de Alberte Momán, cuxos poemas
en prosa falan de exilios interiores e exteriores cunha linguaxe e un ritmo apreciábeis.
Monteagudo, Manel, Camiño á lagoa dos bardos, Madrid: ViveLibro, decembro 2019,
466 pp. (ISBN: 978-8418041549).
Volume de Manel Monteaguado (Cando, Outes, 1957) no que se compila poesía e prosa
poética. Na propia presentación do libro Manel Monteagudo ofrece unha breve
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autobiografía na que explica que, debido ás secuelas dun accidente, tivo graves problemas
de saúde durante 35 anos, e que comezou a escribir no ano 2014. Son diversos os temas
que converxen no libro, tendo notoria presenza o mar: “Gustaríame darche o mar / e entre
ondas arrolar os teus soños” (p. 12), a percepción do tempo: “Si o presente é presente, é /
porque houbo algo que / permitiu chegar ao que son / hoxe.” (p. 21), a familia: “Abrázame
forte, nai querida, / faime sentir que nunca te irás” (p. 36), o amor : “Cando chegue o teu
amor, xúrote / que estarei preparado.” (p. 410), o desexo, a amizade, a frustración e o
espírito de loita, as ansias de liberdade: “Como as aves necesito voar, / sucar os ceos sen
pensar se / este terá un final, e poida / gozar un momento pasional.” (p. 277) e numerosos
temas de preocupación na sociedade actual.
Referencias varias:
- Moncho Ares, “Despertar literario de un noiés que estuvo 35 años en estado vegetativo”,
La Voz de Galicia, “Sociedad”, 22 decembro 2019, p. 24.
Faise eco da publicación do volume, explicando que naceu logo de que o autor pasase 35
anos en estado vexetativo. Ademais, sinala que na obra se alternan a poesía e a prosa.
Nogueira, Arancha, #hashtags para un espazo agónico, Santiago de Compostela:
Edicións Positivas, outubro 2019, 33 pp. (ISBN: 978-84-120184-4-8).
Libro composto por tres partes, “HASHTAGS SOBRE O TERRITORIO”,
“HASHTAGS SOBRE O BARULLO SILENCIOSO DA CIDADE”, e “HASHTAGS
SOBRE TODO O QUE FICA POLO MEDIO”; precedidas á súa vez por dúas
definicións, a de “hashtag ou cancelo” mais a de “espazo agónico” (esta última, en inglés
por Chantal Mouffe). Todas as composicións son iniciadas por un título que segue a forma
do mencionado “hashtag”. Na primeira das partes as composicións atopadas son
“#planetario”, “#luxury”, “#view”, “#landscape” e “#galifornia”; na segunda parte
aparecen “#streetart”, “#party”, “#love”, “#wanderlust” e “#perfectday”; e finalmente na
terceira das partes as composicións son “#nuncamáis”, “#fogar”, “#selfcare”, “#fronteira”
e “#nofilter”, esta última actúa, á súa vez, de epílogo de todo o libro. É este un libro, como
se pode comprobar dende o mesmo título, que segue a estética das redes sociais;
subíndose, deste xeito, á estética do posmodernismo máis contemporáneo e recente.
Novo, Olga, Feliz idade, Pontevedra: Faktoria K de Libros, col. Tambo, marzo 2019, 152
pp. (ISBN: 978-84-16721-24-5).
Este poemario de Olga Novo está atravesado polo falecemento do pai da poeta e polo
nacemento da súa filla, Lúa. Defínese, pois, como un exercicio literario que tece un
equilibrio entre a vida e a morte. No eido formal, Novo emprega o verso libre e fai uso
de dialectalismos para situarnos dende a linguaxe no seu lugar natal, no seu punto de vista
fronte ao mundo. O libro comeza cunha carta a modo de limiar na que Novo se dirixe á
filla para dicirlle que os poemas de Feliz Idade, nos que ela e mais seu avó se atopan,
foron escritos ao longo de sete anos e xorden “dos amores libres, das paixóns profundas,
da intensidade fértil, da escoita lúcida e da revelación”. O poemario divídese en sete
partes: “Fogonazo”, “Poesía en posición fetal”, “A Lúa su o negrillo” (dedicada á filla:
“Agora / eu mírote extasiada mentres dormes / e disólvome no costo fulgurante / coma
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unha estrela que lle dera de mamar fósforo ao ceo”, páx. 45), “Zona tigre” (dedicada ao
pai, Jaime Novo: “nunca unha pode imaxinar / que o sangue do seu pai se retrotaia /
preciso coma un pole / ata facer del o neno que foi e que nunca se fora del”, páx. 63), “Da
beleza indómita”, “Amor es” e “Harmonía fractal” (os únicos versos que atopamos nesta
última son: “feliz / coma un fento”, páx. 145). Ao longo libro, ademais de vivencias,
sentimentos e espazos vitais da autora, tamén atopamos, a través de citas, algunhas das
súas referencias literarias: Jorge Luis Borges, Dylan Thomas, Anaïs Nin, André Breton,
Wallace Stevens, Claudio Rodríguez Fer, Luis Pimentel ou D. H Lawrence, entre outros.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Feliz Idade”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 52 / Diario de
Pontevedra, “fin_de_semana”, p. 8, 23 marzo 2019.
Explica que o poemario se divide en sete partes, correspondentes a momentos vitais.
Salienta que se trata dunha lectura chea de matices, onde as forzas telúricas se mesturan
coa capacidade do ser humano de amar, expresada esta última no amor a un pai e a unha
filla.
- Miro Villar, “Entre a concepción e a desmemoria”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”,
abril 2019, pp. 102-103.
Aborda o simbolismo de Feliz idade de Olga Novo, unha obra de carácter poético que,
elaborada de xeito epistolar, vai dirixida a unha filla, cuxo nacemento supón o inicio do
libro, que remata coa morte do pai da autora. Esta composición, para a que ten grandísima
relevancia o número sete e que consta dese mesmo número de capítulos, versa sobre a
maternidade, o dó e a vida no rural e o propio acto de creación poética establécese aquí
como sinónimo de liberdade.
- Román Raña, “Ímpeto auroral con cegadora fermosura”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 708, “Libros”, 18 abril 2019, p. VI.
Recensiona o poemario explicando que é unha peza que non só fala da experiencia da
maternidade, senón que tamén se adentra na vivencia mística. Salienta o emprego de
metáforas cargadas de fermosura e emoción e loa a calidade da obra.
- Ramón Nicolás, “O fento de Vilarmao”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 3 maio 2019, p. 10.
Recolle unha recensión do poemario Feliz Idade de Olga Novo na que se destaca o seu
marcado carácter metafórico, reflectido nas alusións á xeometría, á arte ou á música, e
todo dende un sólido afán libertario. Finalmente afirma que, neste libro, a autora nos
convida a saber ver e a sentir a poesía no seu atender ás cousas cotiás e o amor cósmico.
- Mario Regueira, “A quenda das xeracións”, Sermos Galiza, n.º 346, “fóradeserie”, “ao
pé da letra”, 16 maio 2019, p. 6.
Define o libro como a historia da saga familiar da autora, fuxindo das representacións
convencionais e do recurso a conceptos esencialistas. Agradece a perspectiva profunda,
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sinxela e diversa que ofrece Olga Novo sobre a maternidade e o tratamento da perspectiva
sobre as vivencias co seu pai.
- Teresa Seara, “Arder”, Tempos Novos, n.º 264, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, maio
2019, p. 89.
Teresa Seara fai unha recensión da obra Feliz Idade, de Olga Novo: “un canto á vida en
continuo e total dinamismo, comezando e fenecendo sen pausa”, tal e coma a sinala Seara.
O falecemento do pai da protagonista e a relación entre nai e filla son clave para a
interpretación da obra, que se desenvolve en sete partes, tendo como características
principais a natureza, a beleza e o amor.
Referencias varias:
- Miguel Piñeiro, “Olga Novo presenta en su Brollón natal una de sus obras más íntimas”,
El Progreso, “Comarcas”, 31 marzo 2019, p. 13.
Faise eco da presentación de Feliz Idade na Casa da Çultura de Brollón. Apunta que o
poemario, o sétimo da autora, se divide en sete partes e está composto de 145 páxinas.
Tamén se indica que o título fai referencia ao nacemento da filla de Olga Novo e ao
pasamento do seu pai
- Daniel Salgado, “Olga Novo. ‘Hai persoas que realizan actos de poesía aínda que
despois non escriban un só poema”, Sermos Galiza, n.º 343, “fóradeserie”, 25 abril 2019,
pp. 4-5.
Recolle unha entrevista a Olga Novo na que lle preguntan, entre outras cousas, se
considera que a poesía é un medio de comunicación co que está por vir ou se esta pode
ser entendida como testemuño da historia, por que son tan constantes as referencias á idea
e á práctica da liberdade na súa poesía ou por que mudou do seu característico surrealismo
de cara a unha expresión máis realista en Feliz Idade.
- Teresa Seara, “Conversa coa poeta Olga Novo”, Tempos Novos, n.º 264, “Cultura”,
“Protexta”, maio 2019, pp. 86-88.
Nesta publicación, Teresa Seara (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a Olga Novo
(entrevistada) sobre o seu último poemario, Feliz Idade. Novo responde algunhas
preguntas relacionadas, principalmente, sobre a trama familiar e o discurso da
maternidade presente na súa obra, así coma os elementos da terra, lume, amor e beleza
tamén presentes, ou as posíbeis conexións deste último poemario con respecto doutras
obras propias anteriores.
-José Corderí, “Feliz idade…”, Luzes, n.º 69, “As libreiras”, xuño 2019, p. 89.
José Corderí, traballadora da libraría Aira das Letras (Allariz), recomenda a lectura de
Feliz idade de Olga Novo. Segundo explica, trátase dun libro dividido en seis partes que
contén os sete anos comprendidos dende o nacemento da filla da autora até a morte do
seu pai e cuxos temas centrais son a vida, a morte e o amor.
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- Ana Abelenda, “Manuel Rivas. ‘As mulleres son as que sosteñen a cultura en Galicia”,
La Voz de Galicia, “Fugas”; 27 setembro 2019, pp. 1-2.
Entrevista a Manuel Rivas na que destaca o papel das mulleres como sostedoras da cultura
en Galicia. Cita os libros Feliz idade, de Olga Novo; e Infamia, de Ledicia Costas. Tamén
destaca a Chus Patro, Lupe Gómez, Dores Tembrás, Oriana Méndez, María Reimóndez,
Mercedes Queixas, Iolanda Zúñiga, Yolanda Castaño, Carmen Blanco, Pilar Pallarés e
María do Cebreiro.
- Montse García, “Olga Novo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Literatura”, 20 setembro 2019, p. L10.
Faise eco da presentación do libro en Chan da Pólvora, no que a autora estará acompañada
polo profesor e escritor Claudio Rodríguez Fer.
- Ana Baena, “Cuatro idiomas para hacer realidad un milagro poético”, Atlántico, “Vigo”,
15 decembro 2019, p. 14.
Recolle unha crónica da celebración dunha nova edición de PoemaRía no Centro Camões
de Vigo, facendo especial fincapé na intervención de Olga Novo, que presentou o seu
poemario Feliz Idade.
Lago Barcala, Aleixandre, Cartafol de Miraxes, XLIV Premio do Certame Literario do
Concello de Vilalba, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, 86 pp. (ISBN: 978-8416460-57-1).
Como ben indica o extracto do fallo do xurado no interior do libro, Cartafol de miraxes
foi o poemario gañador do XLIV Certame Literario do Concello de Vilalba en 2018. A
lapela da cuberta inclúe información biográfica do seu autor, Aleixandre Lago Barcala,
acompañada dunha fotografía en cor deste. O poemario non se divide en partes, pero todas
as composicións están recollidas nun índice final, ben polo seu primeiro verso, ben polo
seu título. Como indica o título do poemario, os reflexos, os espellos, o que queda nos
reflexos do que xa pasou, os recordos, o tempo, a memoria son eixos fundamentais e
motivos que fían as composicións do poemario. Ao mesmo tempo, aparece un “eu”que
se retrotrae até o seu propio nacemento, pero tamén se move por espazos afastados e
exóticos. O familiar e o foráneo conviven, como se exemplifica na convivencia de
alusións á mitoloxía galega (o xigante Xerión) a carón de aspectos propios da mitoloxía
grecolatina. Se ben estas alusións trasladan ao público lector a outro tempo mítico, todo
iso convive nun presente no que ese “eu” se identifica cun mariñeiro que se dirixe á
ausencia dunha muller, identificada como “Andrea”. No poemario intercálanse
ilustracións con motivos mitolóxicos, realizadas por Antonio Reboredo Raposo.
Referencias varias:
- C. A., “Aleixandre Barcala presenta en Vilalba ‘Cartafol de miraxes’, El Progreso, “A
Chaira”, 8 maio 2019, p. 16.
Indica que o 9 de maio, no Parador de Turismo de Vilalba, se acollerá o acto de
presentación da obra de Aleixandre Barcala, gañadora do XLIV Certame Literario de
149

Poesía do Concello de Vilalba. Explica que o libro, ilustrado con traballos de Álvaro
Peleteiro e Antonio Reboredo, está conformado por 43 poemas.
- Marta Mancebo, “Vilalba celebra o bautismo poético do ‘novo trobador’ Lago Barcala”,
El Progreso, “A Chaira”, 10 maio 2019, p. 28.
Dá conta da presentación da obra gañadora do XLIV Certame Literario Concello de
Vilalba nun acto no que participaron o escritor, Aleixandre Lago Barcala, o editor,
Henrique Alvarellos, e o rexedor local, Agustín Baamonde. Trátase do poemario Cartafol
de miraxes, libro co que o seu autor se inicia no mundo da escrita.
López, Yolanda, A secuestradora de océanos, Pontevedra: Editora Urutau, xullo 2019,
70 pp. (ISBN: 978-85-7105-071-6).
Poemario asinado por Yolanda López (Ourense, 1976) composto por cincuenta e dúas
composicións, que se agrupan en dúas epígrafes: “I. Argazo a contraluz [hemisferio
norte]” e “II. Mosaicos de salitre [hemisferio sur]”. Os poemas, de temática diversa, non
presenta numeración de ningún tipo, aínda que case todos están titulados -unicamente
dous se presentan sen título-. Cómpre salientar que os dous apartados nos que se estrutura
a obra comezan cunha breve cita. O primeiro ábrese cunhas palabras de Xohana Torres e
o segundo, cunhas de Manoel Antonio. Ademais, nas lapelas da obra Claudia Castro
ofrece unha breve aproximación á biografía da autora e algunhas claves de lectura do
poemario.
Recensións:
- Vicente Araguas, “No medio do mare”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario
de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.095, 7 xullo 2019, p. 30.
Explica que se trata dun poemario con composicións nos que a autora reivindica a súa
condición de muller e no que se deleita en paisaxes interiores e exteriores con “libérrimo”
verso. Anima ao público á lectura do volume.
López-Casanova, Arcadio, Diario da casa grande, Santiago de Compostela: Pen Clube
Galicia, col. Arte de Trobar, n.º 28, outubro 2019, 65 pp. (ISBN: 978-84-09-15043-4).
Como indica a parte posterior da camisa, Diario da casa grande é un traballo “de
dramático signo memorial”. A lapela da camisa da cuberta inclúe unha fotografía e unha
nota biográfica do autor. O índice final recolle a división do poemario en tres partes máis
o epílogo: “Presenzas”, “Celebracións” e “Revelacións”. Todos os poemas están
titulados. O poemario está precedido por tres citas de Hölderlin, Stefan George e Carles
Riba, ademais do paratexto que inicia o poema prólogo “Pórtico”, de Georg Trakl, onde
se presenta unha voz poética que inicia un camiño de regreso ao fogar da infancia: “a
Casa Paternal” (p.13) ou “Casa grande”. Na primeira parte, “Presenzas”, a voz poética
trasládase a un tempo pasado e lembra momentos do cotián: os avós, o pai e a persoa
amada, encadrados dentro dun espazo xeográfico chamado “Cidade de Pedra”. Na
segunda parte, “Celebracións”, os espazos que arrodean a “Cidade de Pedra” concrétanse,
e a voz poética detén a súa ollada na paisaxe natural destes Na última parte,
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“Revelacións”, a voz poética, xa dende o presente, volve ao lugar da infancia e descobre
que o lugar xa non é o mesmo, nin a voz poética tampouco. O poema epílogo incide na
perda. Daquela, os motivos principais do poemario son o exilio, o amor como elemento
salvador da existencia do “eu”, o soño do retorno cara ás raíces mediante a representación
da casa e o paso do tempo.
Referencias varias:
- Ruth López, “José de Cora y Manuel Jabois presentan sus nuevos libros los días 11 y
17 en Lugo”, El Progreso, “Vivir”, 3 decembro 2019, p. 64.
Apunta que o foro ‘Encontros en El Progreso’ tiña previsto albergar o acto de
presentación do poemario Diario da casa grande de Arcadio López Casanova, pero que
circunstancias persoais do autor obrigaron a aprazar o evento.
Mateo García, María José, No camiño do vento, Vigo: Edición da autora, febreiro 2019,
71 pp. (ISBN: 978-84-09-08738-9).
No camiño do vento é un poemario póstumo de Sesé Mateo, vítima da violencia machista
no ano 2017. No “Limiar” indícase a diversa procedencia dos textos que recolle o libro e
define dous grupos principais: un primeiro grupo estaría composto por poemas escritos
entre mil novecentos oitenta e dous e finais dos anos noventa do século pasado, e un
segundo grupo estaría composto por poemas escritos entre dous mil seis e dous mil
dezasete. Explica ademais o contexto de Sesé Mateo como autora bilingüe en galego e
castelán dentro dunha xeración de fillas de galegofalantes que foron educadas en castelán.
A continuación aparece un texto de Miriam Ferradáns, “Igual ca un tremor de terra”, onde
remite á crueldade do crime que levou a vida de Sesé Mateo e a necesidade de facer unha
lectura do libro de xeito consciente desa realidade. Incide asemade no xeito en que se
transmite a situación dunha muller desamparada nos versos. O poemario non están
divididos en partes, pero hai unha ordenación cronolóxica que segue as datas de
composición, no caso de que sexa especificada. Hai imaxes da autora no contexto familiar
e tamén imaxes de manuscritos da mesma. Os poemas xiran arredor de temáticas diversas,
pero sempre dende unha voz poética marcadamente feminina. O desengano do mundo, as
imaxes oníricas, a sexualidade, o amor, a soidade, a familia mestúranse con temáticas
derivadas da loita social. En concreto, a voz poética posciónase e descríbese a través da
súa forza feminina. O libro péchase cun texto de Belén Puñal titulado “A Sesé que non
coñecín nos medios” onde critica o tratamento mediático que tivo o seu asasinato, e cunha
biografía de Sesé Mateo.
Referencias varias:
- Manuel Jabois, “Sesé aún no ha dicho la última palabra”, El País, “Sociedad”, 3 marzo
2019, p. 26.
Artigo que recolle información sobre a vida de Sesé Castro e que finaliza mentando a
publicación do libro da man da súa filla e os seus fillos e de mulleres vinculadas á cultura
como Sonia Díaz, Helena Torres, Olga Nogueira, Anxos Sumai e Carme Vidal. Indica
que son poemas en galego e castelán e que a recadación do libro se doará á Fundación
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Mujeres. Cita un dos versos de No camiño do vento, indicando que fai unha descrición
exacta da súa biografía: “Haz el amor, haz la guerra”.
- Marisol Oliva, “Este libro es una forma de reconstruir nuestra familia”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Redondela”, 5 marzo 2019, p. 24.
Indica que se publicou o poemario póstumo de Sesé Mateo, asasinada a mans da súa
exparella o 20 de febreiro de 2017. Explica que no poemario se recollen as composicións
que realizou ao longo da súa vida. Salienta que a primeira edición de 600 exemplares xa
se esgotou e que está no prelo unha segunda impresión. Apunta tamén que se presentará
o libro nun acto no que participarán o seu fillo, Joshua Alonso; unha das impulsoras do
proxecto, Olga Nogueira; e a responsábel da edición literaria, Miriam Ferradáns.
- A. Pinacho/ M. Clavero, “El apoyo y el cariño de la gente fue muy importante para
poder superar la situación”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área Metropolitana”,
“Redondela. Soutomaior. Pazos de Borbén. Fornelos de Montes”, 2 marzo 2019, p. 14.
Faise eco da presentación do libro o 7 de marzo no Multiusos Piñeiral do Crego en
Chapela. Indica que no poemario se aborda a xustiza social, o amor, a esperanza e a
superación e que as composicións se dividen en dous grupos: un con poemas que
compartiu con amizades e outro con poemas extraídos dun caderno que sobreviviu ao
atentado machista que sufriu a autora. Apunta que o poemario pode adquirirse no acto de
presentación ou a través da web <sesemateo.es.>
- Antonio Pinacho, “Joshua Alonso: ‘Mi madre sigue luchando a través de sus versos”,
Faro de Vigo, “Redondela”, “Área Metropolitana”, “Redondela. Soutomaior. Pazos de
Borbén. Fornelos de Montes”, 8 marzo 2019, p. 13.
Anuncia a homenaxe á vítima de violencia machista Sesé Mateo que tivo lugar no
Multiusos de Chapela. No acto, no que se presentou o libro, partiparon o fillo de Sesé,
Joshua Alonso, Miriam Ferradáns e Olga Nogueira.
- Montse García, “No camiño do vento”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 15 marzo 2019, p. L9.
Informa sobre a presentación do libro de textos e poemas cos que os achegados á familia
de Sesé Mateo recordará a súa persoa no segundo cabodano do asasinato machista que
rematou coa súa vida.
- M. N., “Doce voces gritan poesía”, Atlántico Diario, “Vigo”, 22 marzo 2019, p. 12.
Recolle información sobre os eventos que tiveron lugar en Vigo con motivo do Día
Mundial da Poesía. Entre eles, Fátima Delgado presentou Ninfopoética e Lupita Hard
recitou os versos do libro póstumo de Sesé Mateo.
- Chus Gómez, “Homenaxe a unha muller loitadora”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
30 marzo 2019, p. 61.
Faise eco da presentación do libro o 29 de marzo na libraría Paz de Pontevedra, nun acto
no que participaron Joshua Alonso, o fillo maior da autora, e Miriam Ferradáns, a
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responsábel da edición literaria. Explica que o volume, que saíu á rúa o 20 de febreiro,
está á venda por dez euros e a recadación destinarase á Fundación Mujeres. Indican que
No camiño do vento é un proxecto que sentou moi ben na familia da autora, simbolizando
con ela un xeito de poder despedila logo do asasinato machista que rematou coa súa vida.
Mestre, Juan Carlos, 200 gramos de patacas tristes, A Coruña: Espiral Maior, col. Alba
Longa, n.º 20, abril 2019, 130 pp. (ISBN: 978-84-949164-1-0).
200 gramos de patacas tristes é o primeiro poemario en galego do autor berciano Juan
Carlos Mestre, como ben indica a lapela da cuberta que tamén inclúe unha fotografía do
autor e unha pequena biografía. O poemario comeza tras a dedicatoria “Á riseira memoria
de frei Martín Sarmiento / e case todos os seus conveciños”. O volume non está dividido
en partes pero as composicións, todas tituladas, están recollidas nun índice final. Estas
están escritas en prosa poética e xiran arredor de temas variados: a reflexión literaria, a
filosofía, a política, o amor, o paso do tempo. Destaca, sobre todas as composicións, un
lene fío argumental sobre a vida durante o franquismo, e por iso a voz poética trasládase
ao pasado e afonda nas súas lembranzas da infancia. Observa, pois, a figura do pai e unha
serie de persoas coas que coincidiu durante a nenez, e acaba por ficcionalizar as súas
vidas. Dende o presente, a voz poética observa ese pasado e destaca o seu esmorecemento.
Recensións:
-Alberto Pombo, “Cosmonauta berciano”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”, xullo
2019, p. 83.
Dá conta da inclusión de Juan Carlos Mestre, autor berciano maioritariamente en lingua
castelá, no panorama literario galego con 200 gramos de patacas tristes, un compendio
de 120 pezas de prosa poética narradas en terceira persoa e dunha variedade temática moi
ampla. Tamén se sinala que o recibimento de Mestre na literatura galega está a ser
semellante ao que tivo lugar cando se publicaron os Seis poemas galegos de Lorca.
.
Referencias varias:
- Suso Varela, “Juan Carlos Mestre. ‘Hoxe ser cultos implica tamén falar galego, por
dignidade e respecto”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 outubro 2019, p. 42.
Informa de que o artista berciano Juan Carlos Mestre presentou o seu primeiro poemario
en lingua galega no Teatro Villafranquino do Bierzo nun acto no que estivo acompañado
polo presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, e polo editor do libro
Miguel Anxo Fernán-Vello. Así mesmo repasa a traxectoria literaria do autor, destacando
a obtención do Premio Nacional de Poesía no ano 2009.
Neto, Ramón e Xavier Queipo, Minutos para medianoite, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Dombate, n.º 85, xullo 2019, 92 pp. (ISBN: 978-84-9151-349-0).
Poemario da autoría de Ramón Neto (Illa de Arousa, 1975) e Xavier Queipo (Compostela,
1957), residentes en Bruxelas e membros do Collectif de poètes bruxellois / Brussels
Dichterscollectief. Abre o volume un limiar da man de Xurxo Mariño no que
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axeitadamente define o volume como “unha pasaxe para transitar sen límites
espazotemporais polo sistema dixestivo de dous poetas que saben alimentarse de ciencia”.
O poemario segméntase en diversas seccións: “Todo vai de ondas”, cos poemas
“Incerteza”, “Ondas e partículas”, “Ghost matter”, “Todo vai (e vén) de ondas” e
“Couplets”; “Estratexias adaptativas”, coas composicións “En vagas expansivas”,
“Aposematismo”, e “Simulación”; “Invasións celulares”; “Espiral detróxira”; “Materia
pendente”; “A persistencia da febleza, coas composicións líricas “Graos de febleza”,
“Disolución ascendente” e “Neve mariña”; “Desde o galaciar da noite”, con “Alude” e
“Incerteza das pedras do camiño”; “Espiral sinistróxira”, con “Vórtex plástico”, “Mazá
ártica”, “Heavy metal”, “Vórtex sintético”; “Isóbaras viscerais”, con “Nos tempos que
corren”, “Amido animal”, “Fauna e flora do clima”; “Simultaneamente”; e “Todo
transpira desorde”, con “Estrutura e (r)evolución”, “Arredor da medianoite” e
“Impsibilidade dunha illa”.
Oliveira, Elisabeth, Náufragas no mar e na terra, Pontevedra: Editorial Urutau,
novembro 2019, 54 pp. (ISBN: 978-85-7105-160-7).
Poemario dividido en dúas partes ben diferencidas: “náufragas no mar” e “náufragas da
terra”. Tendo en conta que ningún dos poemas é iniciado por un título, compoñen a
primeira das partes os poemas iniciados polo verso “Nadia quería seguir un soño”, “Subo
a esta balsa”, “Somos unha masa”, “Nos meus brazos dormes quedo”, “Bate nos meus
cóbados”, “Hai unha lúa tremendo”, “Neste lugar a carón do mar”, “Coma un arrolo
infantil”, “Hai unha foto” e “Ouveamos”; mentres que a segunda parte está integrada
polos poemas iniciados por “Era unha boneca”, “Son esa muller invisible”, “Xa chegou
a lúa”, “Non remataremos”, “Non pidas o meu amor en horario de oficina”, “Escolliches
a vida cómoda”, “Eu sei que ti tamén”, “E ti preguntas de que vén”, “Podía facerme
graza”, “Puxen fotos de min”, “Ouveamos”, e “Voa”. Segue este poemario unha liña
feminista, na que á defensa da muller polo propio feito de selo se lle suma a defensa da
muller como nai; todo isto envolvido dun cosmopolitismo evidente na mención constante
de cidades de todo o mundo. Este contido basea os poemas que, ademais, seguen unha
estética posmodernista, na que se mestura a reivindicación social coa cotiandade dos
obxectos ou actos máis populares. Cómpre mencionar, finalmente, que se mesturan
poemas de índole máis prosaica con outros nos que se pretende certa musicalidade.
Referencias varias:
- Belén López, “Elisabeth Oliveira. ‘As mulleres libramos unha guerra constante”, Diario
de Pontevedra, “A última”, 18 novembro 2019, contracuberta.
Entrevista a Elisabeth Oliveira co gallo da publicación do seu último poemario,
Náufragas no mar e na terra. Pregúntanlle, entre outras cousas, quen son esas náufragas
que dan título ao libro; se tivo claro dende un comezo que ía escribir un poemario; se
buscaba axitar consiencias; ou se este é un libro feminista.
Pato, Chus, Un libre favor, Vigo: Editorial Galaxia, col. Dombate, n.º 84, maio 2019,
104 pp. (ISBN: 978-84-9151-331-5).
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En Un libre favor, a poeta ourensá presenta unha voz poética que reflexiona sobre si
mesma e sobre o mundo que a arrodea e onde esta se move libremente. É un mundo cotiá
para a voz poética, reforzado por poemas adicados a figuras coñecidas como Xabier
Cordal, Francisco Cortegoso ou Gonzalo Hermo, todos eles situados nun mesmo plano
que figuras mitolóxicas como Afrodita. Simultaneamente eses espazos abarcan tempos
pasados e presentes. A miúdo a voz poética refírese a un “nós” e a un “ti” que non están
identificados. Un dos motivos principais ao longo non só do libro, senón da obra poética
de Chus Pato en xeral, é a presenza da auga, que neste poemario se concreta a través da
presenza do océano Atlántico, illas, barcas que cruzan ríos, portos ou iglús. A infancia
tamén aparece neste poemario cunha frecuencia notábel. Non hai partes distinguíbeis no
poemario, razón pola cal existe un índice final de primeiros versos. A contracuberta inclúe
unha fotografía en branco e negro e unha biografía da autora.
Recensións:
- Armando Requeixo, “O impropio”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario de
Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1092, 16 xuño 2019, p. 30.
Define o poemario como “unha revolución ontolóxica de primeira orde”, no que se aborda
o sentido último da vida, dende as orixes até a fin desta, fluíndo na súa traxectoria, en
constante cambio.
- Román Raña, “Surrealismo expresivo. A luz do porto non se descifra”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, “Libros”, 17 outubro 2019, p. VI.
Salienta dúas dimensións na escrita deste poemario: unha directa transmisión sentimental
e un compromiso estético que bebe do surrealismo expresivo. Ambas dimensións líganse
cun dominio pleno da materia lírica enriquecida cunha asombrosa riqueza verbal.
- Delfín Caseiro, “Construír o idioma (“tal vez poidas escribir un país”)”, Tempos Novos,
n.º 271, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, decembro 2019, p. 82.
Delfín Caseiro fai unha recensión da obra Un libre favor, de Chus Pato, que “asenta no
mesmo forte desexo de innovación expresiva, cun alento de resonancias míticas e
misteriosas”. Trátase dun poemario onde aparecen motivos recorrentes como a natureza
(plantas, árbores, auga, pedras, río, vento, aves...) a infancia e o ollar retrospectivo.
Caseiro destaca o seu estilo caracterizado, principalmente, por unha poesía sensorial,
plástica, suxestiva... en definitiva, nova.
Referencias varias:
- X. L. Méndez Ferrín, “Dous libros de poesía”, Faro de Vigo, “Opinión”, 11 novembro
2019, p. 39.
Comenta que visitou recentemente o Concello de Bande e que no instituto desa vila
ensinaron Xabier Cordal e Chus Pato. Aproveita a mención para falar da faceta poética
de ambos os dous escritores, informando das súas últimas publicacións, nomeadamente
os poemarios Resistencia da auga (Chan da Pólvora, 2018) e Un libre favor
respectivamente.
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Penela, Carlos, Ese tépedo vento que pasa sobre o mundo, Premio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón 2018, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, col. ELBa, n.º 3,
decembro 2019, 45 pp. (ISBN: 978-84-121018-3-6).
Carlos Penela obtivo con Ese tépedo vento que pasa sobre o mundo o Premio de Poesía
Eusebio Lorenzo Baleirón en 2018. O poemario está precedido dun fragmento do poema
de Anne Sexton “Admonitions To A Special Person” e unha cita do poeta Wallace
Stevens: “The most beautiful thing in the world is, of course / the world itself”. Os
poemas, todos titulados, non están diferenciados por partes, e están escritos en verso libre
cun corte intimista. Malia iso, existe continuidade temática a partir da experiencia da voz
poética, que presenta o temor pola perda dun mundo e a esperanza de poder recuperalo.
Para iso, os poemas toman en numerosas ocasións tópicos clásicos como “ubi sunt?”ou
“collige, virgo, rosas”, ademais de empregar referencias do mundo mítico grecolatino
(Eurídice, Dido e mesmo a Anábase). A voz poética sérvese do seu corpo para exercer
unha resistencia simbólica ante o árido mundo que se lle presenta, converténdoo en lugar
de esperanza sobre un novo rexurdir. Por iso, diríxese a un interlocutor para transmitirlle
que as palabras e a poesía serán a arma para a súa empresa, e servirán tamén como
lembranza ante o temor polo esquecemento, pois permanecerán mesmo despois da
senectude. Ese paso do tempo tamén se reflicte en títulos de poemas que aluden ás
distintas estacións do ano. Aos paratextos iniciais súmanse outros que aparecen
espallados ao longo das composicións, asinados por Nietzsche, Ondaatje, Méndez Ferrín,
Auden, Passolini, Pound, Gimferrer, Danilo Kis, Yeats e Richard Howard.
Peña Álvarez, Paulino, Na pel das árbores do vento, II Premio do Iº Certame de Poesía
Torre de Caldaloba do concello de Cospeito, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora,
col. Libros do Sarela, novembro 2019, 56 pp. (ISBN: 978-84-16460-68-7).
Con este poemario, Paulino Peña obtivo o I Premio do Iº Certame de Poesía Torre de
Caldaloba do concello de Cospeito, como indica o extracto do fallo do xurado na páxina
de créditos do interior do exemplar. O poemario está precedido dun “Saúdo do alcalde de
Cospeito”, quen retoma a idea de Paco Ibáñez da poesía coma unha arma cargada de
futuro. Seguido deste texto aparece un “Limiar” asinado por Montse González Álvarez.
Nel, explica que este é un poemario vivencial, nacido de experiencias que modularon a
personalidade do poeta. Tamén indica que no poemario fala un “eu” íntimo que se divide
entre a emoción e a lóxica. A continuación aparecen a dedicatoria e dúas citas de Eugénio
de Andrade e Román Raña. O poemario non está dividido en partes e consta de vinte e
cinco poemas anepígrafos e numerados con números arábigos. A obra, de corte
marcadamente intimista, revela unha voz poética que observa o paso do tempo e das
estacións. Iso permítelle presenciar os cambios na natureza, como os paxaros e as árbores.
Esta observación conmove á voz poética, que con nostalxia e tristeza lembra o pasado
atenazado polo medo ao esquecemento. O volume péchase cunha pequena biografía e
unha fotografía do autor.
Referencias varias:
- Silvia Iglesia, “Alvarellos edita os libros do Certame Torre de Caldaloba”, El Progreso,
“A Chaira”, 6 decembro 2019, p. 20.
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Informa de que o Museo das Aves de Cospeito acolleu a presentación dos poemarios
gañadores da primeira edición do Certame Torre de Caldaloba, nomeadamente Caldaloba
en terras de Valverde de Xesús Rábade Paredes e Na pel das árbores do vento de Paulino
Peña.
Pérez Quintela, Manuel, Pásame un cabalo polo peito, Pontevedra: Editora Urutau,
2019, 56 pp. (ISBN: 978-85-7105-163-8).
Tamara Andrés asina o prefacio deste poemario, unha carta que lle escribe ao propio autor
na que comeza indicando que cada persoa lerá o libro dun xeito diferente. Despois,
debulla todas aquelas cuestións que a ela lle parecen máis salientábeis: a atmosfera de
espazos dilatados e de néboa rutineira, a abundancia de sons palatais na linguaxe e, no
referente ao contido, as confesións autopoéticas, as imaxes simbólicas e surrealistas, os
recontos de danos e de perdas, a exaltación da lentitude e a celebración da beleza. O libro
de Pérez Lourido divídise en tres partes: “Anacos dun mesmo” (contén 6 poemas),
“Árbores que andan” (18) e “Un día dentro doutro” (14). No primeiro texto do poemario,
o autor interpela o lector ou lectora a través dunha “Enquisa” conformada por dez
preguntas en clave poética (“Cal é a palabra que máis che proe? / En que cidade volverías
nacer? / Cantas formas de chorar coñeces?...”, páx. 11). Despois dese primeiro texto,
atopamos unha voz poética masculina que, cansa e melancólica (“recoñézome vencido /
polos anos e polos camiños”, páx. 13), vai observando, interrogando, interactuando e
mesmo xogando co mundo (“tirado na herba do xoves / vexo / pasar cadaleitos / e collo
un anaco de min / e lánzoo no mar, como homenaxe”, páx. 12). O título está extraído do
poema “Santa Risa”, no que atopamos dúas claves poéticas que atravesan todo o libro: o
amor e a luz que provoca e a levedade como xeito de afrontar todas as cuestións vitais e
a propia vida (“Non podes imaxinar / que me pasa cando te vexo rir. / Pásame un cabalo
polo peito, / pásame un cabalo ben lixeiro / que me leva lonxe de aquí”, páx. 23).
Referencias varias:
- Belén López, “Manuel Pérez Lourido. ‘A literatura non ten por que levar a ningún sitio”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 5 novembro 2019, p. 17.
Entrevista a Manuel Pérez Lourido co gallo da publicación do seu último poemario,
Pásame un cabalo polo peito. Pregúntanlle, entre outras cousas, o porqué do título; por
que volveu ao galego despois de ter publicado en castelán; se segue pensando que a poesía
é unha arma con máis pasado que futuro; ou se segue sen ter tempo para empezar a escribir
unha novela.
Quintiá, Xerardo, Fornelos&Fornelos. Terceira fundación, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Poesía, n.º 62, abril 2019, 88 pp. (ISBN: 978-84-9121-515-8).
Poemario conformado por catro partes, “Poemas sobre un mundo constituído con teselas
de quita e pon, enlatadas (primeira parte)”, “S/T (segunda parte)”, “O poema (terceira
parte)”, e “Poemas sobre un mundo constituído con teselas de quita e pon, enlatadas
(cuarta parte)”. Compoñen a primeira das partes os poemas intitulados “Ademais da luz”,
“Reencontro”, “Sons”, “Negra sombra / remake”, “Badaladas”, “Herdanza”, “Haikus /
2”, “Ruínas”, “A fantasía do sendentario”, “Nunha suposta calma”; “Un poeta salvaxe”,
157

“Carriandola”, “Encadeado”, “Presenza”, “A idea de Fornelos”. Na segunda parte son os
poemas “s/t/03/07/2015”, “s/t/25/10/2015”, “s/t/18/11/2015”, “s/t/23/04/2016”,
“s/t/03/05/2016”, “s/t/13/05/2017” e “s/t/03/05/2018”. É a terceira parte, “O poema”,
unha composición única composta por sete partes continuadas; e finalmente a cuarta parte
está vertebrada polos poemas “Este é o lugar / 2”, “Despois da tronada”, “Haikus / 3”, “O
que perdín”, “Entre a néboa”, “Confluencias”, “Orfandade”, “O filósofo e o río”, “A
morte do boi / remake”, “Lectura adolescente”, “Rogo”, “Método”, “O que queda”,
“Bucólica”, “Bucólica / 2”, “Antítese e complemento”, “Diletante” e “O vixía /
autorretrato”. Un poemario, este, embebido da tradición poética occidental, onde o paso
do tempo, que acaba convertendo todo en ruínas (tanto o material coma o ideal), doe; pero
é precisamente o labor do poeta descubrir o que o das ruínas queda para chegar a facelas
revivir.
Referencias varias:
- Montse García, “Xerardo Quintiá”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 19 xuño 2019, p. L10.
Nota que dá conta da presentación do libro o 19 de xuño ás 20.30 horas na libraría Chan
da Pólvora, onde o autor estará acompañado de Carlos Negro.
Rábade Paredes, Xesús, Caldaloba en terras de Valverde, Premio do I Certame de
Poesía Torre de Caldaloba do Concello de Cospeito, Santiago de Compostela: Alvarellos
Editora, col. Libros do Sarela, novembro 2019, 56 pp. (ISBN: 978-84-16460-67-0).
Premio Certamen de Poesía Torre de Caldaloba.
Asina o limiar Armando Castosa, alcalde de Cospeito, quen fai referencia á creación do
Certame de Poesía Torre de Caldaloba por parte da institución que preside e desexa que
se manteña no tempo “para impulsar a creatividade e a cultura a través do símbolo dun
símbolo do noso municipio”. O poemario componse de cinco poemas: “Invocación no
sitio da Balura”, “Lenda e historia da Torre”, “Celebración do solsticio”, “O sitio de
Constanza” e “Caldaloba e Viladonga”. Péchase o libro cunha nota biográfica do autor.
Os mitos que orbitan arredor da Torre de Caldaloba constitúen a materia sobre a que se
constrúe o poemario, da autoría de Xesús Rábade Paredes, natural de Seixas-Cospeito. A
voz poética sitúase ao principio na propia Torre e dede esa altura, coma se fose un bardo,
enxerga e transmite a historia precristiá do lugar (“Desde esta nobre torre do reino dos
baluros, / esclarecida tribo / do grande e vello reino dos Calecos, / convoco os que
cantaron desde as veas a terra / desta Chaira deitada”, páx. 13) para despois laiarse da súa
cristianización (“Pero foron cristianados, / finalmente, polas duras. / Así varreron dos
vivos / a memoria dos seus mortos, / e onde reinaba unha pena, / unha modia, una
medorra, / ergueron unha capela”, páx. 26). O poemario defínese como un mapa que
acolle e nos revela a riqueza histórica, mitolóxica, patrimónica e toponímica das terras do
lugar, ás que a través da palabra se lles rende tributo (E pago aquí tributo, por vontade e
por manda, / aos túmulos sagrados dos avós de milenios, / modias, penas, medorras,
coutos, castros e furnas / de celtas e baluros, calecos e coeos, / xente toda de meu, santa
compaña / ancestral e telúrica”, pp. 47-48).
Referencias varias:
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- Silvia Iglesia, “Alvarellos edita os libros do Certame Torre de Caldaloba”, El Progreso,
“A Chaira”, 6 decembro 2019, p. 20.
Informa de que o Museo das Aves de Cospeito acolleu a presentación dos poemarios
gañadores da primeira edición do Certame Torre de Caldaloba, nomeadamente Caldaloba
en terras de Valverde de Xesús Rábade Paredes e Na pel das árbores do vento de Paulino
Peña.
Rábade Villar, María do Cebreiro, A herba de namorar, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Domate n.º 86, setembro 2019, 142 pp. (ISBN: 978-84-9151-394-0).
Poemario composto por cincuenta poemas que forman a antoloxía da autora dende a
publicación en 1998 de O estadio do espello ata a de Soños. Arquivos. Cartas no ano de
2018. Composto polos cincuenta poemas que a autora “salvaría se só puidese escoller
eses”, é iniciado por un limiar titulado “Os anos perigosos”, no que dá conta da actual
situación da literatura galega e da súa propia impresión desta. Comeza a continuación cos
poemas sen seguir a orde cronolóxica de publicación destes. O primeiro é “(adeus)”, que
xunto a “(intencións)” forman parte de O estadio do espello. Atópanse tamén os poemas
“se non cruzas a ría, nunca terás néboa nin presenza” de (Nós, as inadaptadas); “Forma
e contido”, “Crecente”, “Fábula da corda” de Non queres que o poema te coñeza; “Lonxa
da seda” de O barrio das chinesas; “Terra”, “Poema de amor”, “Os eucaliptos”, “Lúa”,
“Neptuno”, “Saturno” e “Venus” de Os hemisferios; “Útero” e “Crucei a única porta que
non vía” de Cuarto de Outono; “Amarante” de Non son de aquí; “Un fío dourado (A
crise)” de Poemas históricos; ou “O grupo”, poema reconstruído a partires de aforismos
do libro titulado, igualmente, O grupo. Tamén se inclúen poemas como “Eran follas
pequechas” de A guerra, colaboración con Daniel Salgado; “O que nós sentimos está para
alén das árbores”, “Trátase de imaxinar o encerro”, “E non te asentarás”, “Se todo é unha
cuestión de compoñer” e “A memoria é o espazo da reapropiación”, de Os inocentes; “O
deserto”, “O frío”, “Ismaël et Agar dans le désert”, “O amor” e “O Corazón”, de O
deserto; “O escudo”, “A suspensión”, “O xeo”, “A escrita”, “O chan”, “O poder e a forza”
e “O lume, de A lentitude; ou “Non podo soster cos xeonllos o peso do mundo”, “Casei
cun home que tiña un faro no ollo esquerdo”, “Hai nomes que queiman os dedos cando
escribo”, “Soñeiro cun atentado”, “Hai encontros que duran unha vida” e “Había un
cuarto sen ventás”, de Soños. Arquivos. Cartas. Aparecen tamén os inéditos “A escrava”,
“Fonte da Gándara”, “Lembro a miña tía deitada en posición fetal”, “María morreu de
cancro”, “A vaca”, “A herba de namorar” e “Halifax”.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Poesía a corpo descuberto”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 4 outubro 2019, p. 10.
Recensión do poemario de María do Cebreiro, do cal explica que se trata dunha escolma
de cincuenta poemas que amosan a súa traxectoria que converxe co vangardismo do
último terzo do século XX, a poesía política de inicios do XXI e o impulso da última
xeración de novos poetas. Salienta a inspiración en Luísa Castro (Baleas e baleas),
Méndez Ferrín, Manuel Outeiriño (Depósito de espantos), Xabier Cordal, Daniel Salgado
ou Ismael Ramos. Tamén destaca do poemario a honestidade creativa e a súa desenvoltura
crecente, sen medo de correr riscos.
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- Román Raña, “Obxecto entre suxeitos. Na misteriosa velocidade do silencio”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 735, “Libros”, 5 decembro 2019, p. VI.
Recensiona o poemario explicando que se trata dunha selección realizada pola autora de
poemas propios publicados entre 1998 e 2018. Defíneo coma unha antoloxía moi persoal,
na que conviven moitas velocidades e na que o poema se identifica como un obxecto entre
suxeitos. Indica que “atopamos que a artista edifica con ar (...) a habitación do mundo, a
súa habitación”.
Referencias varias:
- Montse García, “A herba de namorar’, novo poemario de María do Cebreiro”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 11
setembro 2019, p. L9.
Informa de que a escritora e profesora de Teoría da Literatura e Literatura Comparada
María do Cebreiro acaba de publicar un novo poemario, A herba de namorar. Sinala
ademais que contén 50 poemas, editados e inéditos, que a poeta escolleu entre toda a súa
poesía.
- Ruth López, “María do Cebreiro celebra 20 años de poesía con 50 piezas”, El Progreso,
“Cultura”, “Vivir”, 12 setembro 2020, p. 39.
Celebra que María do Cebreiro cumpre vinte anos como poeta coa publicación da súa
última obra, A herba de namorar, na que recolle cincuenta pezas éditas e inéditas que se
corresponden, en palabras da propia escritora, con aquelas que salvaría se tivese que
escoller.
- Montse García, “María do Cebreiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 10 outubro 2019, p. L9.
Indica que a autora presentará A herba de namorar en Numax, acompañada por Ismael
Ramos e Berta Dávila.
- Montse García, “Poemas de María do Cebreiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 11 outubro 2019, p. L9.
Informa de que a escritora María do Cebreiro presentou en Numax o seu último poemario,
A herba de namorar, onde condensa en cincuenta poemas vinte anos da súa traxectoria
literaria.
- Irene Pin, “Do 30-N ao 1-D en Pontevedra. A cultura vai á feira”, Sermos Galiza, n.º
374, “fóradeserie”, 28 novembro 2019, pp. 2-3.
Anuncia a celebración dunha nova edición do Culturgal no Pazo da Cultura de Pontevedra
e fai un breve repaso das actividades planificadas nos distintos espazos que conforman o
evento. No plano da literatura, menciona as distintas obras que serán presentadas, entre
elas A herba de namorar, o último poemario de María do Cebreiro.
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- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa de presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; A Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez
e Amani, de Miguelanxo Prado.
Ramiro, Teresa, Fundido a negro, Malpica: Caldeirón, col. Baleeiros, marzo 2019, 49
pp. (ISBN: 978-84-090-9900-9).
Fundido a negro é o primeiro libro individual da poeta Teresa Ramiro, como explica a
lapela da cuberta que tamén inclúe fotografía en branco e negro e unha pequena biografía
da autora. O poemario de Teresa Ramiro non está dividido en partes nin todos os poemas
están titulados, pero todos aparecen recollidos no índice final. O poemario está marcado
pola imaxinaría mariñeira onde a voz poética, identificada cunha muller, reflexiona sobre
o paso de tempo, a perda da xuventude e da beleza e toma conciencia do corpo habitado.
Ao mesmo tempo, a voz poética é consciente da perda da nenez e da inocencia, polo que
en ocasións desexa voltar á infancia a través da figura da avoa. Como xa se adiantou, as
imaxes do traballo no mar son de suma importancia. Outro dos piares fundamentais do
poemario son as composicións adicadas a persoas achegadas.
Recensións:
- Mario Regueira, “A vida contra o verso”, Sermos Galiza, n.º 351, “fóradeserie”, “ao pé
da letra”, 20 xuño 2019, p. 6.
Salienta a calidade abonda do seu debut na poesía galega, indicando que ofrece unha lírica
traballada, que aborda o conflito social e que está baseada nun minimalismo emparentado
á potencia expresiva do haiku. Non obstante, apunta a unha leve falta de unidade no
poemario. Canto á temática, sinala a reflexión sobre o paso do tempo e a súa influencia
sobre nós ou sobre o poder da memoria.
Referencias varias:
- Rosa Cal, "Tres mujeres de hoy", Diario de Ferrol, "Ferrol", "La ventana", 6 maio 2019,
p. 16.
Faise eco da publicación do poemario de Teresa Ramiro e indica que os seus poemas son
musicados en Holanda por dúas persoas de renome. Ademais, indica que hai uns meses
gañou o concurso poético “Palabras sin nombre”.
- Daniel Salgado, “Teresa Ramiro. ‘A miña poesía non é pesimista, é realista, porque a
vida non é fermosa”, Sermos Galiza, n.º 353, “fóradeserie”, 4 xullo 2019, pp. 4-5.
Entrevista á autora na cal explica o porqué do título do poemario, a similitude dos seus
poemas con escenas e a temática da obra.
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Regueira, Mario, Marco Livorno, Malpica: Editorial Caldeirón, 2019, 55 pp. (ISBN:
978-84-120762-0-2).
Poemario gañador do XIII Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas. Composta por dezaseis
poemas, é esta unha obra que atinxe a temática erótica dende unha estética na que relocen,
especialmente, os aspectos urbanos e, por suposto, corporais; á par de conceptos
relacionados coa conciencia social e, mesmo, co fútbol. Está presente, no percorrido de
todo o poemario, a figura do propio Marco Livorno ao cal se dirixe constantemente a voz
poética. Comeza o poemario cunhas palabras do autor, nas que aclara a experiencia real,
biográfica, na que o poemario en si se substenta; para dar paso, a continuación, ao
primeiro poema, “O campo”, onde se comeza a entrever as distintas relacións que existen
entre a voz poética, o destinatario Marco, o fútbol, a temática urbana e mais o fondo
social. Continúa con “A liberdade”, “Cometas”, “As estrelas”, “A deportista”, “O tigre”;
proseguen “Alba”, “Domingo”, “Camaradas”, “A fuxida”, “Tres”, “Cabalos”, “As
amantes”, “Porque te amo” e “O tren”; e culmina con “Ao fondo da terra”. En definitiva,
atópase aquí o transcurso dunha relación entre dúas persoas ao longo das distintas escenas
que, á fin e ao cabo, a esencializan.
Recensións:
-Vicente Araugas, “Un libro con claves”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario
de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.119, 22 decembro 2019, p.
32.
Destaca o ton reivindicativo do poemario, primando este sobre a temática erótica. Explica
que ten como protagonista a un italiano residindo en Ferrol no tempo da crise dos
estaleiros. Afirma que é un dos libros de poesía que máis desfrutou ultimamente.
Rego, Pilar G. Sandalias verdes, zapatos azuis e cans negros, Vigo: Edicións Xerais, col.
Poesía, abril 2019, 56 pp. (ISBN: 978-84-9121-514-1).
En Sandalias verdes, zapatos azuis e cans negros, o público achégase ao primeiro
poemario de Pilar García Rego, como ben indica a contracuberta do libro, que tamén
inclúe unha nota biográfica da autora. Está dividido en tres partes: “Sandalias verdes”,
“Cans negros” e “Zapatos azuis”. As composicións que inclúe cada parte non están
tituladas, pero identifícanse mediante o primeiro verso no índice final. O poemario ábrese
cunha cun fragmento do poema “Luna congelada” de Mario Benedetti. En “Sandalias
verdes”, a voz poética observa o seu arredor, que semella ser unha casa. A observación
convídaa a profundar nas súas lembranzas e, por outra parte, tamén reflexiona sobre a
condición feminina. En “Cans negros”, a voz poética reflexiona sobre a vida diaria na
casa mentres contempla o mundo e, ao mesmo tempo, lémbrase da infancia e da nai. En
“Zapatos azuis” o fío temático xira arredor da perda da figura paterna e o proceso de
despedida, procurando apresar o último que queda.
Recensións:
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- Román Raña, “Unha obra intensa. Suxestivo título”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
715, “Libros”, 30 maio 2019, p. VI / La Opinión, “Saberes”, “Novidades en galego”, 8
xuño 2019, p. 7.
Recensiona o poemario Sandalias verdes, a opera prima de Pilar G. Rego. Comeza
reflexionando sobre o título e a enumeración de cores que contén, explicando que
comportan un cromatismo que pode entenderse como metáfora da vida ou das distintas
emocións que experimentamos ao longo dela. Continúa sinalando que os substantivos
empregados, ao igual que as cores, mostran un contraste significativo. Finaliza
comentando que a descrición de lugares e feitos adquire unha dimensión simbólica.
Reproduce algúns versos para apoiar as análises que vai facendo.
- Ramón Rozas, “O equilibrio da luz”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,“Táboa
Redonda”, n.º 190, 30 xuño 2019, p. 6.
Sobre o debut poético da autora, destaca que converte “a escrita nun territorio de
expiación íntimo fronte ao tempo”. Sinala que, dende o primeiro poema, sitúa ao lector
no arame do tempo e que, partindo de aí, vai construíndo o seu propio territorio dos
sentimentos.
- Armando Requeixo, “A cor do Tempo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario
de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1097, 21 xullo 2019, p. 30.
Explica que o poemario recolle trinta composicións artelladas en tres seccións,
incorporando en cada unha das tres un elemento cromático ao seu corpo. Salienta que os
versos son un exercicio rememorativo tinguidos coas manchas do tempo, especialmente
no primeiro e terceiro bloque. Na segunda sección prevalecen os tintes da tristura.
Ríos, Eli, Ningunha tortilla é mala, Premio de Poesía Miguel González Garcés 2018 da
Deputación da Coruña, A Coruña: Deputación Provincial, 2019, 85 pp. (ISBN: 978-849812-348-7). ♦
Ningunha tortilla é mala foi o poemario galardoado en 2018 co Premio de Poesía Miguel
González Garcés da Deputación da Coruña, tal e como indica o fallo do xurado que se
inclúe no interior do libro, ademais dos integrantes do mesmo. O poemario, adicado “A
Paula polo misto preciso”, está dividido en cinco partes, que se recollen nun índice: “1.Terra”, “2.- O gume”, “3.- A fervedura”, “4.- A volta” e “5.- O prato e a mesa” e un
“Epílogo”. Estas partes, que están compostas por un número variábel de poemas sen
título, escritos en verso libre e de corte intimista, remiten ao proceso de elaboración dunha
tortilla de patacas. Todo o poemario, pois, xira arredor dese fío argumental. A voz poética
observa, na cociña, como a persoa amada prepara unha tortilla de patacas. As accións
relacionadas, como os olores, cortar as patacas, dar a volta á tortilla e compartir a comida
lévana a reflexionar sobre diferentes aspectos: a convivencia, o cotián, o fogar, o desexo
de gardar as lembranzas comúns ou o paso do tempo. No poemario intercálanse debuxos
feitos por Lorena Conde relacionados co fío do poemario.
Recensións:
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- Vicente Araguas, “Tortilla para todos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario
de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1094, 30 xuño 2019, p. 32.
Identifica no poemario tons de irracionalismo, combinado cun certo dirty realism, no que
apela ao erotismo e á gastronomía. Explica que Eli Ríos enche de contido unha tixola na
que os ingredientes son os elementos da vida cotiá que se artellan no discurso.
Referencias varias:
- Tamara Montero, “Ordenses de letra afiada”, La Voz de Galicia, “El comarcal de
Santiago”, n.º 2, “Especial Ordes”, abril 2019, p. 25.
Dá conta do posto en ExpoOrdes que dá a coñecer aos autores máis vencellados á
comarca, caso de Eli Ríos, autora de Remexido de patacas e Ningunha tortilla é mala;
Marisol Gándara, autora de Ata o corazón da mazá; e Ramón Vilar, que escribiu Os
televisores estrábicos
Rivadulla Corcón, X. H., Tankas da vida salgada, Oleiros: Editorial Trifolium, col.
Musa pedestris, xuño 2019, 118 pp. (ISBN: 978-84-947581-1-9).
Este poemario naceu, como indica o autor no prólogo titulado “Breve historia do
nacemento dos ‘Tankas da vida salgada”, da súa amizade con Vitoria Moure Dacosta.
Esta muller explicoulle que eran unha forma poética previa aos haikus, en concreto, “a
primeira forma de poesía tradicional xaponesa que se coñece” (p. 10). Así, Rivadulla
Corcón pormenoriza as súas características: son composicións de cinco versos cada unha,
cun esquema silábico onde os golpes de voz se distribúen do xeito 5-7-5-7-7. Eses golpes
de voz son denominados onjis. En relación ao contido, nos tres primeiros versos dos
tankas reflicte a voz poética un feito relacionado coa natureza, e nos seguintes, a
impresión ou pensamento que o feito produce na voz enunciadora. O autor explica despois
que na súa aproximación aos tankas xaponeses chegou a conectalos coa obra de Uxío
Novoneyra e descobre, grazas tamén a Vitoria Moure, que outros poetas galegos
cultivaron esta forma poética, como Manuel Casado Nieto ou Cesáreo Sánchez Iglesias.
Remata o prólogo explicando o autor que se permitiu tomar certas liberdades estróficas.
O libro está composto por unha totalidade de 102 poemas numerados con números
romanos, que non están recollidos nun índice final. Ao longo destas composicións
destacan as imaxes do mundo mariñeiro: as aves do ceo, as escenas cotiás da vila costeira
e a súa natureza provocan a reflexión sobre a beleza, o desengano co mundo, o desexo da
eternidade, as lembranzas do pasado, a verdade e a transcendencia. Algúns tankas
conteñen referencias xeográficas concretas, como Muxía ou o Cabo Touriñán. A lapela
da cuberta contén unha breve biografía do autor.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Remando cara á eternidade”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella” / Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1103, 1
setembro 2019, p. 30.
Explica a acomodación da fórmula poética xaponesa chamada tanka á lírica galega
realizada por Xosé Henrique Corcón, cun poemario de 102 tankas formados por 18
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palabras dispostas nos versos na forma 3-4-3-4-4, cuxos tres primeiros versos reflicten
unha contemplación realidade e os dous últimos son a reflexión desta contemplación. Os
motivos obxecto desta contemplación son aves mariñas, peixes, cetáceos, moluscos, o
vento, o mar de día e de noite e a xente que se dedica ao mundo da pesca.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Xosé Henrique Rivadulla Corcón. ‘A poesía do mar está no traballo
dos seus homes e mulleres”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 724, “Entrevista”, 19
setembro 2019, p. V.
Entrevista ao autor no que fala sobre os tankas e como os descubriu e decidiu incorporalos
á súa poesía. Tamén versa sobre a presenza do mar en toda a súa traxectoria literaria e
xornalística.
Silva García, Manuel, Viaxe ás raíces, Santiago de Compostela: Andavira Editora, 2019,
75 pp. (ISBN: 978-84-8408-515-7 ).
Viaxe ás raíces é un poemario que, tal e como reflicte o seu índice, consta de corenta e
catro poemas escritos polo xornalista Manuel Silva García, de quen se achega unha
pequena biografía e unha fotografía na lapela da cuberta. O poemario ábrese cunha
dedicatoria para os netos do autor e, tras ela, aparece un poema a modo de prólogo, onde
indica expresamente que escribe dende a madurez para voltar á nenez. Por iso, ben que
non hai unha división en partes do poemario, é posíbel establecer que a meirande parte
das composicións xiran arredor do tema da infancia. A voz poética, identificada co autor,
expresa o seu desexo de voltar á infancia onde podía xogar con outros rapaces, correr
polos campos, observar os traballos na aldea e, sobre todo, estar co pai e coa nai.
Certamente, a voz poética expresa unha fonda nostalxia, enmarcada en determinados
espazos xeográficos. Nun grupo de poemas experimenta coa forma do haiku. Outro dos
compoñentes de relevancia do poemario é o relixioso, e introdúcense varias citas bíblicas.
Existen outros poemas adicados aos netos, e outro grupo de poemas cunha clara intención
satírica relacionada co contexto social no que foron escritos.
Solleiro, Samuel, O mundo dos vivos, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, col.
Chan da Pólvora, n.º 10, agosto 2019, 51 pp. (ISBN: 978-84-949931-1-4).
Tras doce anos de silencio, Samuel Solleiro volve publicar un poemario individual, como
se explica na lapela da camisa, que ademais tamén inclúe unha pequena biografía do
autor. O mundo dos vivos está composto por vinte e un poemas máis un poema-prólogo,
todos eles con título salvo o número XIII e recollidos nun índice final. Nese poema
prólogo, o autor indica que unha aparición de “Satanás” dirixíndose a el lle indicou que
había de escribir outro libro de poesía (p. 7). A continuación comeza o poemario como
tal, precedido dun íncipit que reza: “O mundo dos vivos / Outro conmovedor libro / de /
Samuel Solleiro / escrito á idade / de trinta e cinco anos” (p. 9). As composicións, escritas
en prosa poética, versan sobre diversos temas, unidas polo fío dos pesamentos nacidos da
experiencia cotián, o destino, o traballo, o capitalismo, a enfermidade, a saúde ou a morte.
Moitos poemas inclúen referencias mitolóxicas e bíblicas xunto con referencias á cultura
popular, todas elas asociadas directamente ás anécdotas e experiencias do “eu”. O
165

poemario péchase unha nota do autor que indica que “Rematei de escribir ‘O mundo dos
vivos’ o vinte e oito de decembro de dous mil dezasete, baixo a advocación —si— dos
Santos Inocentes”.
Recensións:
- Alberte Valverde, “Colonoscopia poética dun poeta con almanaque”, Grial, n.º 224, “O
espello das letras”, outubro 2019, pp. 106-105.
Comeza facendo un percorrido pola produción poética previa do autor e logo aborda o
poemario en cuestión. A respecto deste, sinala que se abre cun texto programático a xeito
de prólogo titulado “Non o corazón”, no que aparecen elementos repertoriais que serán
empregados no resto do volume. Logo, ábrese a obra en si mesma, na que a cultura
popular máis nova ten un papel fundamental, xa que é empregada como táboa de
salvación dirixida a un ser decepcionado co mundo convulso e preocupado polo tempo
que foxe. Para Valverde, este poemario constitúe a chegada á idade adulta do poeta, fronte
ao que el denomina ‘tendencia o Peter Pan’ no campo literario galego actual.
- Diego Ameixeiras, “Forza, euforia, luz”, La Voz de Galicia, “Fugas”, Crítica”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 11 outubro 2019, p. 10.
Destaca a capacidade do autor para presentar situacións cotiás cunha turbadora fondura e
para incorrer no enredo entre o visíbel e os signos ocultos. Apunta que todo o libro está
“atravesado pola obriga de procurar a sinxeleza e abrazar unha visión inocente das
cousas”.
Referencias varias:
- Montse García, “Manuel Solleiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Literatura”, 19 setembro 2019, p. L8.
Informa da presentación do poemario O mundo dos vivos de Samuel Solleiro na libraría
Chan da Pólvora de Santiago de Compostela nun acto no que o autor se acompaña de
Olalla Cociña, Claudio Pato e Antón Lopo.
Tabuyo, Domingo, Das viaxes maiúsculas, Premio Camiño de Santiago, Barcelona:
Ediciones Carena, col. Carena Poesía, n.º 499, decembro 2019, 117 pp. (ISBN: 9788417852535). ■
Este poemario foi galardoado co “Premio Camiño de Santiago”, como indica a cuberta e
o extracto do fallo do xurado no interior do volume. Na lapela da cuberta inclúese unha
breve nota biográfica do autor xunto cunha foto a cor. Tras a dedicatoria aparece o limiar,
asinado por Emilio Xosé Insua, onde traza a traxectoria poética de Tabuyo para encadralo
dentro do sistema literario galego. Incide na independencia e orixinalidade da súa escrita
e como se afasta das correntes literarias máis en voga. Este poemario é unha edición
bilingüe en galego español. Os textos en galego aparecen nas follas da esquerda, mentres
que os poemas en español están nas follas da dereita. O poemario divídese en dúas partes:
“A lene suxestión” e “Rituais de tránsito”. Na primeira parte, os poemas non están
numerados nin titulados, mentres que na segunda parte si están identificados cunha letra
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do alfabeto, do “a” ao “s”. Malia esa división, é posíbel apreciar ao longo de todo o
poemario continuidades en temas e motivos. O fío principal é a realización do Camiño de
Santiago por parte da voz poética. Nese percorrido indaga nas lembranzas e episodios
concretos da súa experiencia vital. Son momentos cotiás, e en moitos deles aparece unha
persoa amada que acompaña a voz poética, que non está no seu presente. Na súa
peregrinaxe, a voz poética tamén aproveita para coñecerse a si mesmo, polo que os
poemas sobre o propio autocoñecemento teñen un peso destacábel. O fío do poemario
remata coa chegada da voz poética a Compostela.
Toxo, Xaime, A casa sen nós, Santiago de Compostela: Laiovento, col. Ventoalto, n.º 6,
agosto 2019, 82 pp. (ISBN: 978-84848-74-50-8).
O poemario A casa sen nós ábrese cunha fotografía do autor en branco e negro tirada por
Anxo Cabada. Deseguido aparece o índice do poemario Nel non hai división entre partes,
senón unha sucesión de poemas con títulos que se repiten, como “Material de mar”,
“Caderno en escrita” ou “Primeira marea”. O número total de poemas é de corenta e nove,
que se intercalan con diversas fotografías en branco e negro, de autoría non especificada.
No poemario, unha voz poética observa o mundo que o rodea, dende a terra e dende o
mar. Este último erosiona non só a paisaxe e o barco dende onde se intúe que escribe a
voz poética, senón que a ela mesma tamén a erosiona. O “eu” inicia un vagar errático no
que reflexiona sobre a dureza da vida vencellada ao mar, o paso do tempo e a ausencia da
persoa amada. Entre esas reflexións tamén se introducen as lembranzas sobre a infancia
nunha vila mariñeira e os recordos familiares. Ao final das composicións, a voz poética
parece rexeitar o seu vínculo co fogar.
Recensións:
- Ramón Rozas, “No trazo da deriva”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “Rue Saint-Antoine”, 5 agosto 2019, p. 45.
Indica que o poemario se presentará o 9 de agosto ás 20.30 horas na Sala Domínguez Búa.
Canto ao libro, defíneo como “un caderno de bitácora do que supón converter a vida
nunha achega de materiais para facelos escrita”, un poemario relacionado co mar no que
cobra importancia o casual, o camiño no que a traxectoria vital traduce a experiencia
dunha navegación ás veces incerta. Loa a capacidade do autor para que a linguaxe brille.
- Francisco R. Pastoriza, “Memoria de mar”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.134, 31
agosto 2019, p. 2.
Explica que os poemas se artellan en tres espazos temáticos: mareas, materiais de mar e
cadernos, e que o mellor xeito de gozar do poemario é deixándose levar polo seu ritmo, a
súa expresividade e o seu rico vocabulario.
- Román Raña, “Vivir é zozobrar, Permanencia da orfandade”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 740, “Libros”, 28 novembro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”,
“Novidades”, 14 decembro 2019, p.7
Recensiona o poemario explicando que se trata dun diario terrestre de follas sen data nas
que o autor vai recreando as súas lembranzas feridas e as tempestuosas ausencias no
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escenario dunha casa abandonada cargada de melancolía. Identifica na obra unha
estrutura circular, que inicia co primeiro poema e termina e culmina co texto da
contracapa.
Referencias varias:
- Belén López, “Xaime Toxo. ‘A poesía segue sendo a palabra sagrada, primixenia e
orixinal”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 10 outubro 2019, p. 46.
Entrevista a Xaime Toxo con motivo da presentación do seu último poemario no Espazo
Nemonon, na que estará acompañado de Juan de la Sota, Ramón Rozas, Carmen
Quinteiro e Óscar Ibáñez. Na entrevista, responde a preguntas relacionadas cos poemas
recollidos no libro, sobre o aspecto biográfico, sobre a casa do poemario, sobre o papel
da infancia na vida adulta e sobre como se ve a si mesmo na súa faceta de poeta.
- Cuca M. Gómez, “Un poco de reflexión”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, 12 outubro 2019, pp. 58-59.
Informa da presentación do libro A casa sen nós, de Xaime Toxo, no Espazo Nemonon
de Pontevedra, nun acto no que o escritor estivo acompañado polo ilustrador do poemario,
Juan de la Sota, o crítico Ramón Rozas e a escritora e profesora Carmen Quinteiro.
VV. AA., Calpurnias. Mulleres poetas ourensás, ed. Arturo R. Camba, ilust. Pilar
Fernández Pinedo, Ourense: Cuestión de Belleza, n.º 11, marzo 2019, 196 pp. (ISBN:
978-84-944866-9-2).
Calpurnias trátase dun volume colectivo que recolle as voces de poetas da provincia de
Ourense. Segundo a “Nota dos editores” que inicia o volume, para eles son de grande
importancia as experiencias das poetas como mulleres e como ourensás. Destacan tamén,
de xeito condensado, trazos da obra poética de cada unha das poetas incluídas neste
poemario e agradécelles a súa achega. Esta descrición tamén se atopa nas lapelas da
cuberta e da contracuberta xunto cunha foto das poetas. A continuación aparece un texto
titulado “Calpurnias á luz”, asinado pola coordinadora do proxecto Yolanda López, onde
explica a xénese do proxecto e o título do volume, pois refírese á “primeira habitante
muller existente na historia de Ourense da que se teñen datos” (p. 11). Deseguido
aparecen a aportación de cada unha das poetas, ordenadas alfabeticamente e precedidas
dunha pequena biografía literaria e unha fotografía en branco e negro. O total das poetas
son dez: Alba Cid, Rosa Enríquez, Yolanda López, Arancha Nogueira, Rochi Nóvoa,
Celia Parra, Chus Pato, Raida Rodríguez, Marina Sánchez e Montse Villar. Indícase se
os poemas que se inclúen son ou non inéditos, e en caso de que non, explicítase o lugar
onde apareceron por vez primeira. Os temas dos poemas son consontes á produción
poética e individual de cada unha das poetas.
Referencias varias:
- ECG, “Presentación de ‘Calpurnias’ en la libraría Couceiro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 16 novembro 2019, p. 26.
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Informa da presentación do libro na libraría Couceiro, en Santiago de Compostela. Indica
que asistirán ao acto Yolanda López, Marina Sánchez, Montse Villar e o editor da obra,
Arturo R. Camba.
VV. AA., Mírasme, mírote. Un paseo foto-poético pola cara B da Lúa, Jaén: Terra Saúde,
marzo 2019, 60 pp. (ISBN: 978-84-09-08673-3).
Este poemario colectivo contén poemas en galego e castelán de Enrique Suárez López e
Javier Ventosa, acompañados de fotografía en branco e negro de Manuel R. Suárez,
Esteban de la Iglesia y Javier Ventosa. O poemario está dividido en tres partes, que non
están indicadas nun índice: “Bico salgado come doce agrio. O kilo de mazás a sete euros”,
“Despois da comida, lior, faria, siesta e dormida. Café e copa dos euros, carallo!” e “Ay
dos madriles e o seu cocido. Veñen Percedes coma puños. Ron Bacardi con limón. Sete
cincuenta. ¡Nin os médicos, país de tolos”. Na primeira parte, os poemas xiran arredor de
temas como o amor, a terra galega, a miseria, a morte, a amizade e a festa. Na segunda os
temas principais son a arte, o amor e o cotián. Na derradeira parte, o tema principal é a
memoria das amizades pasadas e as lembranzas compartidas con elas
Referencias varias:
- Sonia Portela, “Poemas solidarios y con nombre y apellido”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A la última”, 9 xullo 2019, contracuberta.
Faise eco da presentación a finais do mes de xuño na libraría Cronopios deste volume
asinado por Enrique Suárez López, Javier Ventosa, Manuel R. Suárez e Esteban de la
Iglesia, con prólogo de Mercedes Corbillón. Apunta que o obxectivo do libro é a
visibilización da enfermidade mental.
Valle, Luís, Óstraka, Vigo: Galaxia, col. Dombate, n.º 82, marzo 2019, 168 pp. (ISBN:
978-84-9151-308-7).
En Óstraka, o poeta Luís Valle explora “o esquecemento dunha parte das palabras e dos
contextos vitais do eu poético”, como indica a contracuberta do libro, que tamén está
acompañada por unha fotografía en branco e negro e dunha pequena biografía do autor.
Por iso, ao longo das composicións en verso libre e de ton intimista sucédense unha serie
de temas e motivos relacionados con esa proposta, como son a soidade, a exactitude, o
silencio, os espazos pechados e abertos, o paso do tempo e imaxes determinadas
relacionadas en numerosas ocasións coas cores ou con momentos precisos do día. É tamén
moi relevante o fragmentarismo das composicións, marcado pola presenza de corchetes
e puntos suspensivos. O poemario está precedido por varios versos de Edmond Jabès,
Alejandra Pizarnik e Ramiro Fonte, pero outros múltiples paratextos encabezan poemas
ao longo do libro. Os poemas non están divididos en partes, pero están recollidos nun
índice final e identificados ou ben polo seu título ou ben polo primeiro verso da
composición.
Recensións:
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- Armando Requeixo, “A escrita órfica de Luís Valle”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella” / Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1089, 26
maio 2019, p. 30.
Repasa a traxectoria de Luís Valle para presentar os poemas de Óstraka, nos que o autor
camiña polos recordos, “en capas superpostas de herdos textuais e civilizacionais que
cómpre decodificar para unha correcta comprensión das mensaxes”. Salienta as
referencias de autores esencialistas (Edmond Jabès ou Alejandra Pizarnik), até as alusións
á Antigüidade clásica (Alceo, Ariseto), e ás voces galegas (Ramiro Fonte, Uxío
Novoneyra, Xosé María Díaz Castro e Lupe Gómez) e referencias cultas (Angelus
Silesius, Kafka).
_____, “Nas fírgoas do poema”, Tempos Novos, n.º 270, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”,
novembro 2019, p. 90.
Armando Requeixo fai unha recensión da obra Óstraka de Luís Valle, un poemario de
reflexión intrapersonal que se mergulla nas lembranzas, na memoria e no recordo. A
linguaxe que reflexa o horror vacuo, a densidade conceptual, a simboloxía ou a
intertextualidade, son algunhas características de estilo que Requeixo sinala como
grandes acertos na escrita da obra, da mesma maneira que as referencias á Antigüidade
clásica ou á tradición galega, ás veces con tintes esencialistas e metafísicos que recordan
a Pizarnik ou a Jabès.
- Román Raña, “Contra as cordas. Poesía de restos e pedazos”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 727, “Libros”, 10 outubro 2019, p. VI.
Comeza a recensión salientando o cambio na lírica de Luís Valle, cuxos poemas son agora
máis extensos. Explica que a metáfora dos “Óstraka” serve para deducir que as
composicións do poemario son anacos que perduran no tempo e que o lector debe
descifrar e ordenar completando coa súa imaxinación.
Valeiras, Quico, O tempo da cireixa, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col.
DI-VERSOS, 2019, 39 pp. (ISBN: 978-84-949336-5-3).
O tempo da cireixa é un poemario breve (contén unha decena de textos) no que Quico
Valeiras emprega a cireixa como símbolo arredor do que orbita toda unha historia
familiar. Salientábel é o arredamento voluntario que fai o autor da normativa académica
da lingua, escribindo dende a fala (“son as linguas [...] as que provocan a detonación das
periferias”, páx. 27). O libro está dedicado á irmá, “podadora de cirdeiras”. A tía Isabel
está presente en dous poemas: “As maus da tía Isabel” (“Non tiñamos cesta / llo mandil
afundía co peso [...] os anos de premer en todo / o tempo das cireixas / a implosión das
caricias”, páx. 21) e “O tempo da cireixa” (páx. 36). Os avós son citados no poema “A
lembranza das ovellas” (“os avós eran sombras / plantas rodadoras / perdigóns a
refuxiarse no ventre dos paxaros”, páx. 23). Sobre a cireixa, en “Xenealoxía” senténciase:
“A historia das cireixas nada máis / que a poden pronunciar as bocas que as mastigan
(páx. 22). Ao longo do texto atopamos citas de autorías da poesía galega contemporánea.
Luz Pichel, a primeira delas, asina tamén o limiar do poemario, un estudo exhaustivo dos
textos de Valeiras. Logo aparecen Gonzalo Hermo, Lupe Gómez, Lara Dopazo Ruibal e
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mais Charo Lopes. O tempo das cireixas conta cun par de ilustracións de Alexandre
Fernández Sobrado, “Nano”.
Referencias varias:
- Montse García “Quico Valeiras”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 2 febreiro 2019, p. L10.
Dá conta da charla que o escritor ourensán Quico Valerias dará no café El Muelle sobre
o seu poemario O tempo da cireixa.
Varela, Ana, Onde nacen as hedras, VI Premio de Poesía Gonzalo López Abente, Vigo:
Xerais, col. Poesía, novembro 2019, 64 pp. (ISBN: 978-84-9121-614-8).
O poemario Onde nacen as hedras foi galardoado co “VI Premio de Poesía Gonzalo
López Abente” no ano 2018, tal e como indica o extracto do fallo do xurado no interior
do poemario. Este presenta catro partes que se recollen nun índice final: “os sinais”, “o
oráculo”, “a fenda” e “o oco”. O poemario está precedido por dúas citas: unha de Anne
Carson e outra de Louise Glück en versión orixinal e traducida. Na primeira parte, “os
sinais”, unha voz poética anuncia a chegada dunhas “pragas” (p. 11), levando ao mundo
que a arrodea ao caos e a desolación. Na segunda parte, “o oráculo”, a voz poética
presenta o seu oficio de escritura nese tempo de abatemento para facer quedar constancia
del. Na terceira parte, “a fenda”, debuxa o desmoronamento da casa, e observa o “eu”
acompañado dun “ti” as ruínas do que queda da casa tras derrubarse. Desprovistos xa de
todo, en “o oco”, a voz poética aprecia o rexurdimento da vida tras a catástrofe. O
poemario péchase cunha nota de agradecemento da autora, de quen se achega unha
pequena biografía na contracuberta do libro.
Recensións:
- Mario Regueira, “O eco das ruínas”, Sermos Galiza, n.º 376, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 12 decembro 2019, p. 6.
Sobre a proposta de Ana Varela, indica que mestura orixinalmente elementos do rural
perdido con outros de ton urbano. Destaca tamén a dimensión persoal do seu discurso
poético, que se relaciona coa memoria familiar e cunha perda persoal.
Vila Ribadomar, Xosé María, Mar de la, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Letra Inversa,
n.º 31, agosto 2019, 100 pp. (ISBN: 978-84-120613-0-7).
O quinto poemario de Xosé María Vila Ribadomar aparece na colección Letra Inversa de
Toxosoutos. No seu limiar, escrito por José Vaamonde e Bea Laya, debuxan unha
pequena traxectoria poética de Vila Ribadomar, da que salientan a relevancia do cotián,
o visual, o autobiografismo e a nostalxia polos lugares aos que non se volverá. Explican,
ademais, que este poemario semella continuar o fío do seu anterior poemario, O corpo en
extinción, de 2018. O poemario iníciase tras unha dedicatoria e unha cita de “The
searchers”. Non hai unha división en partes, os poemas non están titulados e non se
recollen nun índice. Ao longo das composicións aparece unha voz poética que
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experimenta diversas sensacións derivadas da observación do entorno mariñeiro que o
arrodea. Dende o seu presente desexa asir o tempo e celebrar a vida. Somérxese nas súas
lembranzas e regresa ao tempo da infancia. Por iso, lembra correr entre o millo, buscar
grilos ou lembra ás irmás. Nese pasado cobra especial relevancia o papel da calceta e a
la, vencellados co título do poemario. No seu presente láiase das ausencias a partir de
escenas da vida cotiá. En diversas ocasións a voz poética diríxese a unha segunda persoa
coa que parece manter un vínculo sentimental, que observa en silencio.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Alta costura literaria”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” /
Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.100, 18 agosto 2019,
p. 30.
Indica que a obra sintetiza os sinais de identidade da lírica de de Xosé María Vila: a
lembranza da infancia, o romanticismo agridoce, a melancolía, a metafórica neosurreal, e
o verso elíptico. Destaca como singularidade que o libro remata cun limiar que funciona
a modo de epílogo.
Villamayor, Sindo, Ceos de ferro, A Estrada: Edición do autor, outubro 2019, 79 pp.
(ISBN: 978-84-17094-82-9).
Ceos de ferro é o primeiro poemario do estradense Sindo Vilamayor. A lapela da cuberta
inclúe unha nota biográfica e unha fotografía do autor. O poemario comeza tras unha
dedicatoria, “A meus pais. Mortos”, e agradecementos e unha cita de Manuel Rivas. O
libro está dividido en tres partes, recollidos nun índice: “Eu, nobre bruto”, “As mulleres
e as augas” e “Ruínas”. O número de poemas de cada parte é variábel, pero todo eles
están identificados por números romanos. Na primeira parte, “Eu, nobre bruto”, un “eu”
móvese entre un tempo actual e un tempo pasado, onde a través da observación do mundo
natural arenga a un “vós” para que inicien unha marcha cara un lugar descoñecido. En
“As mulleres e as augas”, o “eu” diríxese a un “ti” ausente, e repasa os vestixios da súa
presenza. Ese ti, correspondente á persoa amada, está identificada en numerosas ocasións
como unha deidade, pero tamén a través de figuras da literatura universal como Ofelia.
En “Ruínas”, o “eu observa” todo o que non vai regresar da súa vida pasada, incluída
tamén a muller amada. O poemario péchase cunhas “Notas de lector”, de Eduardo
Estévez, onde resalta o “diálogo tenso entre a vida e a morte” (p. 77) e a presenza da dor.
Villar, Montserrat, Sulagar o soño, Toledo: Laustra, col. Alcalima, n.º 134, xuño 2019,
228 pp. (ISBN: 978-84120-08-72-2).
Poemario en edición bilingüe galego e castelán, que conta cun limiar da man de Juan
Carlos Mestre. Artéllase en torno a tres seccións, “Son”, “U-los homes” e unha terceira
parte con vinte poemas Canto a temáticas, identifícase a presenza do fogar materno e a
intención de presenciar o mundo. Presente está a metaliteratura, posto que fai alusión aos
seus poetas de referencia, como Celso Emilio Ferreiro.
Referencias varias:
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- Francisco Martínez Bouzas, “Sulagar o soño”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribuna libre” 30 xuño 2019, p. 37.
Dá conta da edición bilingüe reversíbel en galego e castelán do poemario de Montserrat
Villar González. Explica a segmentación da obra en tres partes e define a súa poesía como
“solidaria e reivindicativa”, “un testemuño sen eufemismos da visión dolorosa da
realidade”.
Villar Miranda, Cristina, A auga do lobo, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Letra Inversa,
n.º 32, 2019, 77 pp. (ISBN: 978-84-120613-6-9).
Auga lo lobo trátase do primeiro poemario de Cristina V. Miranda. Tal e como explica e
lapela da cuberta, que tamén inclúe información biográfica da autora este poemario é
unha homenaxe á figura dos avós. Por iso, está adicado “A Carmen e a Manuel”. No
prólogo, asinado pola propia autora, refírese á importancia da memoria no seu poemario,
da infancia, e tamén do poemario Os eidos de Uxío Novoneyra. Non hai un índice, pero
a obra está dividida en tres partes: “Galiza”, “Madrid” e “Galiza”, de novo. Todas as
composicións, escritas en verso libre e de corte intimista, están tituladas. Na primeira,
parte, unha voz poética indaga nas lembranzas asociadas á figura da avoa. Por iso, lembra
accións cotiás como coller mazás e conversas sobre o día a día. Dende o presente, a voz
poética é consciente do proceso de medrar, e por iso lembra, por exemplo, os primeiros
amores ou as primeiras referencias filmoliterarias. Na segunda parte a voz poética, de
novo dende o presente fóra de Galicia, é consciente do seu afastamento físico —que non
mental— da terra mentres que reflicte situacións do día a día en Madrid. Na terceira parte,
a voz poética retoma as lembranzas do pasado e da infancia, pero agora é consciente da
ausencia da figura da avoa.
Referencias varias:
- Andrés Bernárdez, “Cristina V. Miranda presenta su primer poemario en el bar Transi”,
El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de Compostela”, 27 decembro 2019, p. 28.
Dá conta do acto de presentación da obra A auga do lobo, primeiro poemario de Cristina
V. Miranda, no Bar Transi da praza de Mazarelos de Santiago de Compostela o día 28 de
decembro.
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II. 2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Araúxo, Emilio, Libro da Ribeira Sacra [Cinsa do vento], pról. Arturo Casas, A Coruña:
Biblioteca de Mesopotamia, col. Biblioteca de Mesopotamia, n.º 3, maio 2019, 468 pp.
(ISBN: 978-84-948565-9-4).
Como indica a sobrecuberta, o Libro da Ribeira Sacra é “máis que a cartografía da rexión
de dous ríos, o Sil e o Miño”, pois o volume “rastrexa os signos, os xestos, e encontra un
territorio que ben puidera corresponderse coa totalidade do mundo”. Tras a sobrecuberta,
a cuberta descobre unha fotografía a cor da Ribeira Sacra tirada por Manuel Valcárcel. O
poemario é unha reedición revisada polo autor do orixinal publicado en 1996 na editorial
Noitarenga. No prólogo asinado por Arturo Casas titulado “Ética das verdades, urda de
voces”, o poeta e teórico da literatura debuxa o lugar que ocupa na literatura galega este
poemario en relación coa produción poética contemporánea, ademais de indagar sobre os
conceptos do territorio, a xeografía, a autoría e o proceso creativo. Os poemas de Araúxo
reflicten un mundo concretado xeograficamente, pero a través de temas que son comúns
á experiencia colectiva galega: a miseria, as tarefas agrarias e gandeiras —tamén
viticultoras—, as supersticións, as crenzas, a observación da paisaxe e a súa fauna e flora,
e os espazos biográficos das voces que aparecen nas composicións. Estes temas
plásmanse nos títulos dos poemas, breves e concisos e que aluden ao contido dos poemas.
Todos eles están recollidos nun índice final, seguido dunha nota á edición que indica os
cambios gramaticais introducidos nesta reedición.
Referencias varias:
- Lorenzo Fernández, “Impulso á candidatura co ‘Libro da Ribeira Sacra”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 2 xuño 2019, p. 40.
Dá conta da presentación do poemario Libro da Ribeira Sacra de Emilio Araúxo nun acto
celebrado no concello de Ribas de Sil que contou coa participación, entre outros, do
director xeral de Políticas Culturais Anxo M. Lorenzo, do crítico literario Arturo Casas,
e do editor Antón Lopo. Así mesmo, reflexiona sobre o contido do libro e apunta algúns
datos sobre a colección na que se integra, nomeadamente Biblioteca de Mesopotamia.
Castro, Rosalía de, Rosalía de Castro: obra poética e manuscritos, A Coruña: Boreal
Ediciones, 2019, 627 pp. (ISBN: 978-84-8641-075-9).
Compilación de noventa textos de Rosalía de Castro localizados de diversos arquivos
públicos e fondos particulares. Inclúese toda a súa obra poética en galego e castelán, o
seu único relato en prosa redactado en galego e cartas escritas por ela exhumadas. Amais,
ofrécese a reprodución facsimilar dos manuscritos autógrafos de Rosalía de Castro e a
súa transcrición.
Referencias varias:
- Luis Planas, “Edición facsimilar que compila os manuscritos da poesía de Rosalía”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 26 novembro 2019, p. 37.
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Informa de que a editorial Boreal vén de publicar unha edición especial da poesía de
Rosalía de Castro que se presentou na sede da Real Academia Galega baixo o título
Rosalía de Castro: obra poética e manuscritos. Así mesmo comenta que contén, en
versión facsimilar, os poucos manuscritos que se conservan da escritora.
- Mar Mato, “Un libro xoia descobre a letra a man de Rosalía”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
26 novembro 2019, p. 37.
Apunta que a biblioteca universal galega vén de abrir as súas portas na sección de libros
ilustres cun novo libro xoia. Trátase da edición facsimilar dos poucos documentos
manuscritos que se conservan de Rosalía de Castro e inclúe até 80 poemas que se
conseguiron salvar do lume. Titúlase Rosalía de Castro: obra poética e manuscritos.
- G. Novás, “Os manuscritos, en facsímile, e toda a poesía de Rosalía, nun só volume”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 novembro 2019, p. 35.
Recolle a presentación do libro Rosalía de Castro: obra poética e manuscritos, que
clasifica como un magno volume, publicado pola editorial Boreal, que reproduce en
versión facsimilar os escasos manuscritos da autora fundacional das letras galegas
contemporáneas. Así mesmo indica que o acto tivo lugar na sede da Real Academia
Galega e que participaron, entre outros, o editor Manuel Mariño e o presidente da
Academia Víctor F. Freixanes.
Curros Enríquez, Manuel, O divino sainete, pról. Xavier R. Baixeras, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Biblioteca das Letras Galegas, n.º 3, xuño 2019, 144 pp. (ISBN:
978-84-9121-542-4).
Dúas décadas despois da publicación da edición crítica d’O divino sainete aparece esta
segunda edición dentro da colección Biblioteca das Letras Galegas cunha nova imaxe. A
edición, a cargo de Xavier R. Baixeiras, contén unha introdución crítica e o texto de
Curros Enríquez. Nesa introdución crítica, o editor inclúe varias epígrafes que enmarcan
o momento histórico da produción literaria de Curros Enríquez. Por iso aparecen non só
datos biográficos, senón tamén un contexto histórico e sociopolítico da Galicia e a España
da época, ademais dunha contextualización da literatura galega e a significación da
achega de Curros á literatura galega. Por outra banda, o editor tamén ofrece un
achegamento a O divino sainete mediante unha análise por Cantos, dos recursos
estilísticos e lingüísticos. Tamén indica as decisións editoriais tomadas e a bibliografía
empregada para o seu traballo. No relativo ao traballo de Curros Enríquez, o texto inclúe
notas a rodapé do editor onde explica vocabulario e algunhas referencias sociohistóricas.
Non inclúe, en todo caso, notas sobre versións variantes. O volume péchase cun
“Glosario” e o índice de contidos xerais do poemario.
Referencias varias:
- R. L., “O divino sainete”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
200, 6 outubro 2019, p. 5.
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Dá conta dos principais aspectos da obra satírica de Manuel Curros Enríquez. Achega
información dos principais aspectos da obra así como algúns datos de carácter biográfico
do autor en cuestión.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, Estirpe, Vigo: Xerais, col. Poesía, xuño 2019, 141 pp. (ISBN:
978-84-9121-564-6). ♦
Polo vixésimo quinto aniversario da publicación de Estirpe, o Concello de Redondela e a
editorial Xerais elaboraron unha edición conmemorativa non venal do poemario de
Méndez Ferrín. Con respecto ao orixinal de 1994, esta edición non contén as ilustracións
de Gonzalo Araúxo. Porén, contén os mesmos poemas, que non están divididos en partes:
"Escrito na pedra", "Concheiro", "Serpe", "Illas", "Cervo", "Cabalos", "Espada",
"Labirinto" e "Disidencia e fin", "Jerry Lee Lewis", "Quai des Brumes", "Testamento do
Ghebo", "Despedida ao Crasto Laboreiro", "Pontevedra", "Buscalque", "En las orillas del
Sar", "Sorga", "Homenaxe a Fidel Castro", "Dume", "Acougo", "A gorda que Desata",
"Don García, Rei", "O Cambedo", "Perceval", "Seitura", "Curro de Morgadáns", "Miña
casiña, meu lar", "Prisciliano", "Irlanda" e "Colofón". Os títulos anuncian as temáticas
principais das composicións, marcadas pola mestura de personaxes e lugares dende a
Antigüidade que serven para debuxar aspectos da historia de Galicia en clave mítica,
ademais de incluír referencias políticas locais e internacionais.
Referencias varias:
- A. Baena, “Méndez Ferrín. ‘Os galegos somos como enxertos, non cambiamos moito”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 12 xuño 2019, p. 11.
Faise eco do recoñecemento público que a concellaría de Normalización Lingüística do
Concello de Redondela lle rendeu a Xosé Luís Méndez Ferrín con motivo do vinte e cinco
aniversario de publicación de Estirpe, obra que se reedita agora na editorial Xerais.
Pato, Chus, Heloísa, lim. Xabier Cordal, Pontevedra: Editorial Urutau, col. Colección
avis rara, n.º. 3, outubro 2019, 52 pp. (ISBN: 978-85-7105-159-1).
Dedicado a Margarita Ledo Andión, e con limiar de Xabier Cordal, preséntase aquí un
libro composto por dúas partes; mentres que a primeira delas contén só un poema, “Como
será entón o meu nome”, a segunda está integrada por vinte e tres, dende “Heloísa trata
de elixir o corte para un abrigo” até “O nome da miña nai”. É no poema que integra a
antedita primeira parte onde se atopa condensada a base de todo o poemario e, mesmo,
de toda a poesía de Chus Pato, a teima por encher a realidade de sentido(s); de modo que
esta primeira parte actúa coma unha sorte de autopoética. A partires do inicio da segunda
parte a voz poética comeza a construír escenas, imaxes, nas que se mesturan elementos
do máis cotián, como mercar unha blusa amarela, xogar ao futbolín ou bailar
na discoteca; con outros propios do mundo clásico, nomeadamente o grego, coma
Adonis, Edipo ou o oráculo. Todo centrado ao redor da figura de Heloísa, a cal comeza a
se esvaecer a partires da metade do libro, á vez que diminúe o ambiente do cotián e
aumenta o ambiente máis clásico ou culto. Un poemario no que a reflexión é constante.
Recensións:
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-Ramón Rozas, “Urutau, unha rara avis”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 207, 24 novembro 2019, p. 4.
Sobre a reedición do volume, destaca a fermosa edición, ben deseñada e cun formato
axeitado. Salienta que volver a mergullarse neste libro de Chus Pato “fainos asumir a
poesía como unha celebración do propio feito cultural”.
Referencias varias:
- Belén López, “Chus Pato. ‘A poesía é algo que te atravesa”, Diario de Pontevedra, “Á
última”, 2 decembro 2019, contracuberta.
Entrevista a Chus Pato con motivo da reedición do poemario Heloísa. Pregúntanlle, entre
outras cousas, se a obra envelleceu ben; que constitúe para a súa autora este libro hoxe en
día; se a poesía nos pertence dalgunha forma; ou se, de terse escrito hoxe, esta obra tería
sido outra cousa.
Vilanova, Manuel, 74 saudades para ascender aos ceos / 74 saudades para ascender a
los cielos, trad. Vicente Araguas, Madrid: Sial Pigmalión Ediciones, col. Poesía, maio
2019, 252 pp. (ISBN: 978-84-17397-97-5).
Poemario bilingüe galego-castelán asinado por Manuel Vilanova (Barbantes, 1944 Vigo, 2019). O libro ábrese cun prólogo de Manuel Forcadela, tamén bilingüe, no que se
fai unha breve presentación do autor e se afonda nalgunhas das claves interpretativas da
obra. Saliéntase que o número de poemas coincide coa idade do autor, aínda que non
existe correspondencia entre eles e os anos vividos polo poeta (“non podemos pensar que
o poema corenta e seis, por poñer un exemplo, teña algo que ver co ano 1999 en que o
autor cumpriu os corenta e seis anos”). Ademais, preséntase o libro como un
recapitulación existencial e, polo tanto, como un axuste de contas co vivido. Cómpre
salientar que as composicións que o integran, todas elas tituladas e numeradas mediante
o sistema numérico romano, foron traducidas aos castelán polo crítico Vicente Araguas.
Recensións:
- Román Raña, “Ligarse co indescifrábel. Para ascender aos ceos”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 720, “Libros”, 4 xullo 2019, p. VI.
Indica que o libro póstumo de Manuel Vilanova representa unha encrucillada das idades
da persoa, artellando a entrada e saída en si mesmo, valéndose de dúas únicas armas, o
corazón e o intelecto.
-Vicente Araugas, “O testamento de Vilanova”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”
/ Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.104, 15 setembro
2019, p. 32.
Recensiona a obra, de cuxa tradución se encargou el mesmo, explicando que o volume
foi corrixido por Verónica Vilaverde e que conta cun prólogo de Manuel Forcadela.
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Afirma que o libro é un acto de amor ás orixes do autor en Barbantes no cal o autor
semella ser consciente da súa próxima morte.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Vilanova volvió a su Barbantes”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira
Vigo”, 12 marzo 2019, p. 9.
A propósito do pasamento do poeta ourensán Manuel Vilanova, fai alusión a algunhas
personalidades da cultura galega que acudiron ao seu enterro, nomeadamente o director
teatral Maximino Keyzán, o fotógrafo Pepe Galovart, e os escritores Manuel Forcadela e
Xosé María Álvarez Cáccamo. Tamén indica que Manuel Vilanova faleceu deixando
pendente a presentación do seu último poemario: 74 saudades para ascender aos ceos.
- R. L., “Vigo acoge la presentación del testamento poético de Vilanova”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 25 xuño 2019, p. 36.
Faise eco da publicación do libro póstumo de Manuel Vilanova e da súa presentación,
que terá lugar o 26 de xuño no Corte Inglés de Vigo. Na presentación participaron Basilio
Rodríguez, Manuel Forcadela, Avelino Muleiro e Román Raña. Tamén recolle
declaracións de cada un dos participantes sobre a obra.
- Xosé María Dobarro, “Versos excepcionais”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra
volta”, 1 decembro 2019, p. 18.
Informa de que acaba de ler 74 saudades para ascender aos ceos / 74 saudades para
ascender a los cielos, poemario que lle regalou Vicente Araguas, quen, por certo, é o
responsábel da tradución ao español destes poemas que Manuel Vilanova (1944-2019)
escribiu a xeito de autobiografía dos seus 74 anos; un poema por ano de vida, publicados,
en edición bilingüe, por Sial / Pigmalión poesía. Co gallo desta obra e do pasamento do
seu autor repasa a traxectoria vital e literaria do poeta ourensán e fai alusión ás seguintes
obras: E direi-vos eu do mister das cobras (1980); Un banco na Gran Vía (2016); e A
lenda das árbores de prata (1985).
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II. 3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS
Cesaire, Aimé, Caderno dun regreso á terra natal, trad. Manuel Ángel García
Fernández, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Poesía, febreiro 2019, 62
pp. (ISBN: 978-8484874331). ■
Este poemario, asinado por Aimé Cesaire (Basse-Pointe, Martinica, 1913 - Fort-deFrance, Martinica, 2008) e traducido ao galego por Manuel Ángel García Fernández,
contén un único poema que lle dá título ao libro “Caderno dun regreso á terra natal”, cuxo
contido versa sobre o dereito das persoas negras a proclamar unha existencia autónoma.
A obra conta, ademais, cunha introdución na que, alén de ofrecerse algúns datos
biográficos sobre o autor, se percorre a historia das distintas edicións do poema. A
primeira vez que “Caderno dun regreso á terra natal” viu a luz foi en 1939, nas follas da
revista parisina Volontés. Logo coñeceu distintas edición noutras revistas da época até
que por fin en 1947 a editorial Bordas publicou en París a primeira versión impresa en
forma de libro, ao mesmo tempo que a editorial Brentano’s publicaba en Nova York unha
versión bilingüe (francés-inglés). Ao longo dos anos fóronse sucedendo novas versións,
algunhas das cales incluían modificacións considerábeis, como a incorporación dun
limiar asinado polo propio autor. En concreto, a edición que traduce para o galego García
Fernández foi publicada en 1982 e carece do dito limiar.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Revalorizar a Negritude. Intimismo, epopea, diario...”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 708, “Libros”, 11 abril 2019, p. VI.
Recensión do poemario traducido do francés por Manuel Ángel García Fernández.
Salienta a complexidade da obra, na que alternan múltiples categorías: intimismo, epopea,
monólogo, panfleto etc.
Dickinson, Emily, Herba abraiada. Poemas de Emily Dickinson, trad. Marta Dahlgren e
Manuel Forcadela, Cangas do Morrazo: Rinoceronte, col. Poesía, abril 2019, 214 pp.
(ISBN: 978-84173-88-21-8).
Esta antoloxía bilingüe de Emily Dickinson (1830-1886) é o terceiro título da colección
Poesía de Rinoceronte Editora, que previamente editara outros dous poemarios en
tradución: Poemas canónicos, do grego Konstantinos Kavafis (2007), e mais Só o silencio
me responde, da rusa Anna Akhmátova (2007). En Herba abraiada, os profesores Marta
Dahlgren e Manuel Forcadela ocúpanse da escolma e a tradución dos textos da poeta
estadounidense, e asinan un limiar no que ofrecen un percorrido vital e literario de
Dickinson e no que tamén manifestan as estratexias que adoptaron para traducir unha
poética caracterizada pola elipse sintáctica, polas estrofas de catro versos que riman no
segundo e no cuarto, polo emprego da maiúscula nos nomes e polo uso de trazos, entre
outros. Dalghren e Forcadela pechan o limiar cunha breve comparanza entre Emily
Dickinson e Rosalía de Castro: “Ambas as dúas nacen e morren nas mesmas décadas e,
se ben en Dickinson non existe a dimensión popular e social que contén a poesía de
Rosalía, manifestan un certo paralelismo temático e visionario que aínda está por estudar”
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(páx. 12). Inclúese unha centena de composicións, dispostas en orde cronolóxica, que a
poeta escribiu entre 1858 e 1884 (catro deles están sen datar).
Recensións:
- Camiño Noia, “A abella namorada nos campos de Amherst”, Tempos Novos, n.º 270,
“Cultura”, “Protexta”, “Tradución”, novembro 2019, p. 91.
Camiño Noia fai unha recensión da obra Herba abraiada. Poemas de Emily Dickinson,
escolma e tradución ao galego feita por Marta Dahlgreen e Manuel Forcadela. Nela, a
natureza, a flora, a fauna e o mundo campesiño son algúns dos motivos que cobran
especial relevancia nestes versos escollidos. Ben que Noia recoñece as dificultades
interpretativas que entraña a tradución de textos literarios (sobre todo os poéticos), tamén
encomia a solvencia que Dahlgreen e Forcadela amosaron na súa tradución; en palabras
da autora: “deron creado versións galegas de Dickinson moi achegadas ao texto orixinal,
conservando o ritmo do poema e mantendo as palabras, e, de ser preciso, cambiando a
orde das liñas ou desviando os significados”.
Mc Millan¸ Andrew, Físico, trad. Isaac Xubín, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora
Editora, col. O Río, n.º 1, 109 pp. (ISBN: 978-84-948565-8-7). ■
Primeiro poemario do autor británico Andrew McMillan (South Yorkshire, 1988),
inicialmente publicado en 2015 e vertido agora ao galego por Isaac Xubín. Na lapela da
portada do libro, recóllese información biográfica do autor na que se indica que “foi
recoñecido con Físico como a voz poética máis poderosa da última xeración británica do
século XX. Explícase aquí que a súa obra chegou a Galicia a través de Francisco
Cortegoso e de Gonzalo Hermo, quen traduciu ao galego tres dos seus poemas. O volume
preséntase en formato bilingüe, cos textos orixinais en inglés nas páxinas pares e de xeito
coincidente as súas traducións ao galego nas páxinas impares. O poemario consta de tres
seccións, “Físico”, que recolle os poemas “Xacobe co anxo”, “micción”, “os homes
choran no ximnasio”, “culturista”, “ioga”, “rapaces de escola”, “pantala”, “quefaga isto
non quere dicir”, “noite de sábado”, “asfixia”, “Leda ás súas fillas”, “hoxe”, “non
precisamente”, “cousas que os homes collen”, e “se non fose polas noites; seguida da
sección “Queixa do físico”; e “Degradación”, constituída polos poemas “como ser un
home”, “in memoriam”, “ókunna pér runna”, “mañá”, “cando é ruidoso o trebón e furiosa
a tempestade”, “o feito de que case matamos un teixugo é algo fortuito”, “revelación”,
“agasallo” e “finalmente”; para pechar cunha sección de notas e agradecemento. A
primeira sección abre con cita de H. D, en Bid Me to Live; a segunda, cunha cita de
Virgina Woolf; e a terceira, con referencia a John Riley. A temática principal da obra é o
desexo masculino, prestando constante atención ao corpo, na que o autor expón ao lector
a súa psique expresando os seus desexos máis profundos. O autor xoga coa distribución
do texto nas páxinas e mestura técnicas propias doutros xéneros, caso do poema “como
ser un home”, que mestura poesía e teatro.
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II. 4. ANTOLOXÍAS
Carvalho Calero, Ricardo, Antologia da poesia em galego, ed. Paulo Fernández Mirás,
pról. Carmen Blanco, Santiago de Compostela: Através Editora, n.º 33, 2019, 239 pp.
(ISBN: 978-84-16545-33-9).
Antoloxía poética de Carvalho Calero (Ferrol, 1910 - Santiago de Compostela, 1990),
cuxa edición correu a cargo do filólogo da Universidade da Coruña Paulo Fernández
Mirás (Ordes, 1990), e que conta así mesmo cun prólogo, «Viagem ao centro do céu com
um sorriso», elaborado por Carmen Blanco García (Lugo, 1954), estudosa que fai un
repaso á traxectoria como poeta de Carvalho e que asemade achega unha serie de claves
interpretativas das distintas etapas e poemas, salientando que «a obra en verso de Ricardo
Carvalho Calero tem uma prolongada continuidade que a vincula à sua vida». A antoloxía
componse dun total de 115 poemas, extraídos de oito libros do autor ferrolán: Vieiros, O
siléncio ajoellado, Anxo da terra, Poemas pendurados dun cabelo, Futuro condicional,
Cantigas de amigo e outros poemas e Reticências, publicados entre 1931 e 1990. Trátase
dunha poesía heteroxénea, cun gusto polo culteranismo e cun cariz intimista evidente,
onde así mesmo cabe sinalar que se aprecia unha evolución lingüística e ortográfica ao
longo de tantas décadas de escrita.
Recensións:
- Mario Regueira, “Reencontrando o poeta”, Sermos Galiza, n.º 368, “fóradeserie”, “ao
pé da letra”, 17 outubro 2019, p. 6.
Indica que, ás portas do 2020, ano no que se homenaxeara ao autor co Día das Letras
Galegas, esta antoloxía, que respecta a forma na que o propio autor fixou por última vez
os textos, ofrece unha selección para descubrir un poeta diferente, cunha escolla de
poemas que non adozan o tratamento da figura feminina na súa poesía.
Carvalho Calero, Ricardo, Beleza, verdade, lim. de Pilar Pallarés, Santiago de
Compostela: Chan da Pólvora, col. Cova da Lontra, n.º 2, outubro 2019, 193 pp. (ISBN:
978-84-121018-2-9).
En Beleza, verdade, Pilar Pallarés elabora unha escolma da produción poética de Ricardo
Carvalho Calero, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas no ano 2020. No limiar,
a autora elabora unha biografía literaria de Carvalho Calero ao compás da súa traxectoria
vital. Ademais, contextualiza a súa figura e personalidade na produción poética galega do
momento. Pallarés expón as influencias e as principais características dos poemarios do
autor. No índice final recóllense os títulos das obras ás que pertencen os poemas
escolmados: Vieiros, O silencio ajoellado, Anjo de terra, Poemas pendurados dun cabelo,
Saltério de Fingoi, Futuro condicional, Cantigas de amigo e outros poemas e
Reticências... O volume tamén inclúe uns “Textos complementares” do autor, moitos
deles cartas persoais a amizades, unha cronoloxía da súa vida e unha bibliografía. As
notas a rodapé indican onde apareceron por primeira vez os poemas e explicacións
contextuais, pero non son un aparato crítico de variantes.

181

Castro, Rosalía de, Rosalía feminista, ed. Helena González Fernández, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Poesía, febreiro 2019, 168 pp. (ISBN: 978-84-9121-476-2).
Esta escolma de textos rosalinos xiran, como ben indica o seu título, sobre o feminismo.
A súa editora, Helena González Fernández, explica este libro na introdución, titulada
“Figuras para un triángulo de fugas”. Nel interpela ao público lector e advirte que non se
atopa ante unha escolma ao uso, senón que é unha escolma que supuxo un gran reto na
súa elaboración. Tamén fala da importancia desta lectura atravesada polo feminismo, por
ser esta unha acción política, afastada doutras lecturas feitas da obra de Rosalía de Castro.
Indica que a súa escolma “propón un percorrido narrativo a través das figuras femininas,
en plural” (p. 8) e que “os títulos de cada parte indican o modo de lectura” (p. 8). A
procedencia dos textos é, por unha parte, da edición de Anxo Angueira de Cantares
gallegos e Follas novas, ademais da primeira edición de En las orillas del Sar. O libro
está dividido en seis partes que se recollen nun índice final. Cada unha desas partes contén
subdivisións que agrupan os poemas segundo motivos semellantes. A primeira parte,
“Daquelas que falan”, inclúe poemas onde as voces poéticas reivindican o desexo de
escribir e o poder de ter voz. A segunda parte, “Abdicar en min. As lañas do amor
romántico”, pretende deconstruír a concepción tradicional sobre o amor romántico e as
súas institucións. A terceira parte, “Vidas precarias”, inclúe voces de mulleres
marxinadas, como as mulleres anciás, as mulleres pobres, as emigrantes ou as
estranxeiras. Na cuarta sección, “Soas, sen amor, sen amo”, indagan sobre a soidade e da
dor daquelas mulleres que se ven obrigadas a tomar conciencia da súa situación para
poder sobrevivir nun mundo masculino. Na quinta parte, “Viúvas de vivos: nunca máis
agardar”, recolle as experiencias de voces marcadas polo fenómeno da emigración. En
derradeiro lugar está a sección “Se podes bailar, é a túa revolución” onde, cun ton
esperanzador, as mulleres dos poemas incluídos bailan e cantan nun intento de procurar
a felicidade ante ese mundo hostil.
Recensións:
- Mario Regueira, “Precursora”, Sermos Galiza, n.º 337, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
7 marzo 2019, p. 6.
Sinala a chegada dun novo convite a ler a obra rosaliana con alegría e máis se axuda a
entender a relación de Rosalía co seu papel como muller autora nun contexto patriarcal.
Non obstante, bota en falta un maior traballo de contexto.
-Lydia Fontoira Suris, “Reivindicación feminista de Rosalía”, Grial, n.º 222, “O espello
das letras”, abril 2019, pp. 104-105.
Lydia Fontoira Suris informa sobre a publicación de Rosalía feminista. Rosalía de Castro,
de cuxa edición se fixo cargo Helena González Fernández, unha avaliación dos textos da
poeta dende unha perspectiva puramente feminista. A interpretación da obra rosaliana
dende este punto de vista comezou en 1985 coa celebración do Congreso Internacional
de Estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, a cargo da USC e do CCG, e segue a
avanzar lentamente no momento presente.
- Ana Abelenda, “Helena González Fernández’. Rosalía fala do perigo de deixarnos levar
polo amor romántico”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, 17 maio 2019, p. 3.
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Entrevista á autora da antoloxía, que explica a necesidade de explicar a Rosalía na
actualidade. Fronte ás preguntas de Ana Abelenda, que considera algúns poemas
machistas, afirma que hai que entender os poemas como voces de personaxes costumistas.
Finalmente, fala de como ve a Rosalía na actual onda feminista.
- Ana Romaní, “Unha lectura ceiba para unha persistencia apaixonada”, Tempos Novos,
n.º 269, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, outubro 2019, p. 82.
Ana Romaní fai unha recensión da obra Rosalía feminista, de Helena González
Fernández, que recolle unha escolma de poemas de Rosalía de Castro baixo a óptica dos
instrumentos empregados por pensadoras contemporáneas coma Judith Buttler, Enma
Goldman ou Fina Birulés, ademais das referencias de María Xosé Queizán, entre outras,
ou as evocacións de Emily Dickinson ou María Mercé Marçal. En palabras de Romaní:
“enmarca a lectura con temas do pensamento contemporáneo e explora como emerxe o
poema nesas compañías”.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “De Lemaitre á Rosalía feminista”, La Voz de Galicia, “Libros”,
“Galego”, 15 xaneiro 2019, p. 4.
Nun artigo coas novidades literarias en galego de 2019, amenta Tres días e unha vida, de
Pierrre Lemaitre; Números vermellos, de Ana Fontenla; O último barco, de Domingo
Villar; Carta a unha profesora, de Escola de Barbiana; Pioneiras 2, de Anaír Rodríguez;
e Rosalía feminista, de Helena González.
- Ana Abelenda, “El futuro lo escriben ellas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 8 marzo 2019,
pp. 1-2.
Recomenda unha serie de obras escritas por mulleres para a reivindicación do Día
Internacional da Muller Traballadora. Fai alusión ás seguintes obras escritas en lingua
galega: Rosalía feminista (Xerais, 2019) de Helena González, Pioneiras 1 e Pioneiras 2
(Xerais, 2018, 2019) de Anaír Rodríguez, Números vermellos (Galaxia, 2019) de Ana
Fontenla, Senlleiras (Galaxia, 2018) de Antía Yáñez, Mamá quero ser Ziggy Stardust
(Xerais, 2018) de Iria Misa e Os bicos feridos (Galaxia, 2018) de Anna R. Figueiredo.
Fraga, Modesto, Poesía amorosa escollida, Santiago de Compostela: Sacauntos,
decembro 2019, 110 pp. (ISBN: 978-84-85385-82-9).
Antoloxía de poemas de Modesto Fraga (Fisterra, 1974), recollidos dos seus poemarios
publicados dende 1997, segundo se indica na bibliografía do propio libro: Do amor
salgado (1997), Ese estraño silencio (2002), Derrotas con raíces (2007), Adagio por
outono (2016) e Devalar sen pel (2017). Na lapela da portada, ofrécese un listado coas
oito obras publicadas que forman parte da bibliografía poética do autor. A selección dos
poemas foi realizada polo propio Modesto Fraga, compoñendo total de 45 composicións
líricas todas elas de temática amorosa e presentadas ao longo do libro cada unha delas
coa súa correspondente numeración romana, ben que no índice aparecen con títulos. O
libro preséntase en formato bilingüe galego castelán, cos poemas orixinais en galego nas
páxinas pares e as súas traducións nas impares. Nos paratextos iniciais recóllese a
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dedicatoria “Para ti, que amas e les” e un par de citas, de Luis Cernuda e de Antonio
Gamoneda.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Arte e poesía para despedir o 2019 na Costa da Morte”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 27 decembro 2019, p. 36.
Recolle as distintas iniciativas postas en marcha no Concello da Costa da Morte para
festexar o Nadal e sinala o acto de presentación do poemario Poesía amorosa escollida
de Modesto Fraga no Hotel Bela Fisterra.
Garcia Teijeiro, Antonio, Pasando as follas do tempo. Antoloxía poética (1987-2017),
prólogo Juan Carlos Martín Ramos, ilust. Xulio García Rivas, Vigo: Belagua Ediciones
y comunicación, marzo 2019, 192 pp. (ISBN: 978-84-949517-3-2).
Volume que recolle unha selección de poemas para lectorado adulto escritos por Antonio
García Teijeiro (Vigo, 1952) dende finais de 1980 até a actualidade e seleccionados por
Mª Jesús Fernández e Alba Piñeiro, ademais de incluír un caderno poético inédito
intitulado “Faragullas de luz”. Ábrese cun prólogo de Juan Carlos Martín Ramos no que
detalla os temas que abordan as composicións: o paso do tempo, as lembranzas, a infancia,
o amor, a súa amada, o sexo, o mar, a poesía, os poetas, a música, os músicos, todo aquilo
que o emociona, que o rebela e arde nas súas entrañas. A continuación aparecen poemas
de marcada fondura poética nos que a voz lírica amosa a súa alma espida e as cicatrices
que a vida deixou nela canda o desacougo dun home sensíbel e desconcertado pola deriva
dunha sociedade que manca. Ao mesmo tempo, os versos dan conta da evolución do seu
pensamento e da súa poética, cada vez máis minimalista e concisa. As composicións van
acompañadas das pinturas en tinta chinesa do artista Xulio García Rivas (Borraxeiros,
Agolada, 1947), nas que coa forza da pincelada, o movemento e o dominio da cor
consegue crear mundos nos que a serenidade e a paz son os protagonistas.
Recensións:
- Román Raña, “Compromisos en voz alta. Cara á nitidez”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 723, 23 maio 2019, p. VI. / La Opinión, “Saberes”, 1 xuño 2019, p. 7.
Recensiona o poemario de Antonio García Teijeiro, cuxos textos foron escollidos por
María Jesús Fernández e Alba Piñeiro, explicando que vén acompañado con pinturas de
Xulio G. Rivas e prologado por Juan Carlos Martín Ramos. Repasa a traxectoria do autor
e afirma que toda a súa produción mantén dous compromisos, coa oralidade e co
desacougo interior ante as inxustizas do mundo. Asevera que se aprecia nos seus versos
unha evolución cara á nitidez e á transparencia, con poemas máis breves e intensos.
Lopo, María, Barzhaz Bihan Galiza. Mostra de poesía galega, Galicia: Xunta de Galicia.
Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral de Política Lingüística, outubro 2019,
200 pp. (ISBN: 978-8417094591). ■
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Tras a presentación da antoloxía poética Canto e contracanto. Antoloxía persoal de
poetas de Bretaña (Xunta de Galicia, 2019), na que se recompilaban composicións dunha
vintena de autores bretóns e se ofrecía a correspondente tradución dos versos ao galego,
María Lopo (Vigo, 1976) asina estoutra antoloxía poética, tamén bilingüe, na que transita
o camiño inverso, isto é, na que escolma composicións de poetas galegos que logo
presenta traducidas ao bretón. As figuras seleccionadas para representar a nosa literatura
neste volume son doce: Eduardo Pondal, co poema “Cando no escarpado cabo”; Rosalía
de Castro, con “Cando penso que te fuches”; Manuel Curros Enríquez, con “A Rosalía”;
Ramón Cabanillas, con “Terra!”; Manuel Antonio, con “Intencións”; Álvaro Cunqueiro,
con “No niño novo do vento”; Ceslo Emilio Ferreio, con “Longa noite de Pedra”; Luz
Pozo Garza, con “Chovía en Compostela”; Manuel María, con Laio e Clamor pola
Bretaña”; Xohana Torres, con “Penélope”; Claudio Rodríguez Fer, con “Ololé” e Olga
Novo, con “Antes a vida”. A antoloxía está precedida por unha epígrafe titulada “Galicia
en Armórica” que corre a cargo de Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo.
Referencias varias:
- Montse García, “Antologías de la ensayista María Lopo”, La Voz de Galicia, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Publicaciones”, 20 novembro 2019, p. L10.
Informa da presentación das antoloxías Barzhaz Bihan Galiza. Mostra de poesía galega
e Canto e contracanto. Antoloxía de poetas de Bretaña, editadas por María Lopo, no
Centro Ramón Piñeiro en Santiago de Compostela. Así mesmo sinala a participación de
Olga Novo, Claudio Rodríguez Fer, Armando Requeixo e Valentín García.
- Montse García, “Versos en gallego y bretón”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Vida social”, 22 novembro 2019, p. L10.
Faise eco da presentación no Centro Ramón Piñeiro do volume, no que participaron María
Lopo, Olga Novo, Claudio Rodríguez Fer, Armando Requeixo e Valentín García, entre
outros.
_____, Canto e contracanto. Antoloxía de poetas de Bretaña, Galicia: Xunta de Galicia,
Consellería de Cultura e Turismo, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2019, 197 pp.
(ISBN: 978-84-17094-59-1).■
Antoloxía que se abre cun texto do Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín
García, intitulado “Armórica en Galicia”, ao que precede unha introdución realizada pola
encargada da realización desta escolma poética bilingüe, María Lopo (Vigo, 1976) na que
contextualiza e explica os motivos de escolla. Amenta o apoio á hora de realizar as
traducións de Gwendal Denez, Herve ar Bihan, Marianne Equy, Santiago Lopo, Olga
Novo e Claudio Rodríguez Fer. O volume recolle sesenta poemas de vinte autores de
Bretaña na que os textos orixinais en bretón, francés e inglés veñen acompañados da súa
correspondente tradución ao galego. Os poetas escolmados son Ivonet Omnes, Anjela
Duval, Guillevic, Armand Robin, Pêr Denez, Georges Perros, Naig Rozmor, Heather
Dohollau, Youenn Gwernig, Xavier Grall, Glenmor, Yves Elléouët, Kenneth White,
Gérard Le Gouic, Paol Keineg, Bernez Tangi, Gwendal Denez, Yvon Le Men, Alan
Botrel e Nolwenn Korbell.
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- Montse García, “Antologías de la ensayista María Lopo”, La Voz de Galicia, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Publicaciones”, 20 novembro 2019, p. L10.
Informa da presentación das antoloxías Barzhaz Bihan Galiza. Mostra de poesía galega
e Canto e contracanto. Antoloxía de poetas de Bretaña, editadas por María Lopo, no
Centro Ramón Piñeiro en Santiago de Compostela. Así mesmo sinala a participación de
Olga Novo, Claudio Rodríguez Fer, Armando Requeixo e Valentín García.
Vergara Vilariño, Fiz, Non deixes que a tardiña me sorprenda. Antoloxía poética, ed.
Yago Rodríguez Yáñez, Vigo: Galaxia, col. Letras Galegas Clásicos, n.º 6, 306 pp.
(ISBN: 978-84-9151-393-3).
Nesta antoloxía poética, o profesor Yago Rodríguez Yáñez recolle nun único volume
unha escolma da produción poética de Fiz Vergara Vilariño (1952-1997). Para
acompañala, o editor presenta un estudo que inclúe, en diversas seccións, a biografía do
poeta, enmarcando os aspectos máis salient dos seus poemarios en relación co panorama
poético da súa época. Así, dá conta das súas amizades coas personalidades máis senlleiras
da época como Manuel María, Antón Tovar ou Xesús Alonso Montero, pero tamén sitúa
ao poeta e a súa encrucillada poética persoal, definíndoa como un proceso “dende a súa
rebeldía inicial -cando se definía como un ‘anarquista- a unha poesía ideolóxica, fascinada
pola colectivización propugnada polo socialrealismo, até desembocar nun galeguismo
convencido na estela do nacionalismo” (p. 47). Tamén fai unha achega aos principais
temas poéticos, condicionados polas circunstancias persoais: o amor á terra, melancolía,
tristura, as ausencias, a procura do amor romántico, a familia e as amizades. Fotografías
familiares en branco e negro están espalladas ao longo deste estudo, que finaliza cunha
nota sobre as escollas editoriais. Segundo Rodríguez Yáñez, estas están baseadas nos
textos mecanoescritos do autor, textos en publicacións periódicas e primeiras edicións
dos poemarios. En todos eles aplicou unha “lene actualización ortográfica, recollendo en
todo momento o léxico característico do Val do Lóuzara” (pp. 78-79) e unha bibliografía
empregada. Os poemarios incluídos e os poemas escollidos de cada un deles están tamén
recollidos nun índice final: Orfo de ti en terra adentro (1976), Poeta muiñeiro á deriva
(1982), Nos eidos da bremanza (1990), Pastora de sorrisos (1993) e Animal sen fel
(1998). A lapela da cuberta inclúe unha fotografía e unha biografía do editor. Pola súa
parte, a lapela da contracuberta inclúe unha relación dos títulos publicados na colección.
Recensións:
- Javier Nogueira, “Un mundo que desaparece”, Diario de Pontevedra / El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 212, 29 decembro 2019, p. 4.
Recensión da compilación poética de Fiz Vergara Vilariño realizada por Yago Rodríguez
Yáñez. Lembra a figura do poeta e explica que en cada unha das súas composicións
“atopamos un pequeno detalle inspirador, un desexo de atrapar o intre fuxidío, unha visión
dese mundo que xa desapareceu en boa medida tempo atrás”. Apunta que Fiz Vergara é
un dos máis claros candidatos para recibir axiña a homenaxe do Día das Letras Galegas.

186

VV. AA., Certame de Poesía. Rosalía de Castro (1997-2018), coord. Xulio Couxil.
Cornellà. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo,
Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2019, 396 pp. (ISBN: 978-84-17094-86-7).■
Volume que recolle os textos galardoados, entre os anos 1997 e 2018, nos premios de
poesía convocados pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellà
(Barcelona), e que supón a continuación natural dos títulos Certame Rosalía de Castro
de Poesía en Lingua Galega (1994) e Certame de Poesía Rosalía de Castro 1992-1996
(2000). A modo de saúdo atopamos un texto de Valentín García Gómez, Secretario Xeral
de Política Lingüística, quen define o certame como un dos “eventos poéticos máis
destacados da Galicia emigrante e territorial”. Achéganse logo os textos “Poesía viva”,
de Oliver Fernández Expósito, presidente da asociación; “Entre dous mundos”, de
Armando Requeixo, crítico literario e membro do xurado; “Anos de luz”, de Míriam
Ferradáns, poeta premiada e posterior membro do xurado; “Rosalía en Cornellà”, de Anxo
Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, e, por último, “Fiestra de louvanza
e recoñecemento”, de Xulio Couxil, coordinador do volume. Reprodúcense, en orde
cronolóxica, os poemas recoñecidos no certame. As autorías premiadas en primeiro,
segundo e terceiro lugar (agás no ano 2015, onde indicamos a orde excepcional) son as
seguintes: Isabel Fernández López, Marcelino Sixto Deibe e Antón Riveiro Coello no ano
1997; Xoán Neira López, Modesto Fraga e Rexina Vega no ano 1998; Carlos Penela
Martín, Xosé Emilio Vicente Caneda e Xurxo Alonso no ano 1999; Baldo Ramos, Ana
Vázquez Estévez e Cecilio Lago González no ano 2000; Ramón Manuel Vilar Landeira,
Xavier Franqueira González e Emma Pedreira no ano 2001; Carlos Fontes, Xoán Xosé
García e Lito Caramés no ano 2002; Elvira Ribeiro Tobío, Emma Pedreira e Modesto
Fraga no ano 2003; Alberte Momán, Olalla Cociña Lozano e Fernando Díaz-Castroverde
no ano 2004; Raida Rodríguez Mosquera, Yolanda López López e Rafael Xoán Muñoz
Castro no ano 2005; Gustavo Peaguda Pérez, Alba Cid Fernández e Israel Martínez Veiga
no ano 2006; Brais González Pérez, Xerardo Quintiá Pérez e Pablo Bouza Suárez no ano
2007; Cruz Martínez Vilas, Luz Airado Bello e Alba Cid Fernández no ano 2008; Israel
Martínez Veiga, Xosé Manuel Formoso Lago e Anxo Ratel no ano 2009; Xosé Manuel
Formoso Lago, Luz Airado Bello e Israel Martínez Veiga no ano 2010; Israel Martínez
Veiga, Amauta Castro e Xosé Daniel Costas Currás no ano 2011; Cruz Martínez Vilas,
Yolanda López López e Anxo Mena no ano 2012; Míriam Ferradáns Ferradás, Cristina
Ferreiro Real e Arancha Nogueira no ano 2013; Míriam Ferradáns Ferradás, Verónica
Martínez Delgado e Xosé Otero Canto no ano 2014; Rocío Leira Castro (2º premio) e
Manuel Dopico (3º premio) no ano 2015; Javier F. Rouco Ferreiro, Míriam Ferradáns
Ferradás e Modesto Fraga no ano 2016; Amauta Castro, Juan Lorenzo Collado Gómez e
Arsenio Iglesias Pazos no ano 2017 e Isaac Xubín, Manuel Antonio Piñeiro Fernández e
Gonzalo Hermo no ano 2018. Péchase o volume coas biografías das persoas premiadas.
Referencias varias:
- ECG, “Aniversario do Certame de Rosalía en Cornellà”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 9 decembro 2019, p. 29.
Informa da presentación da edición Certame de poesía Rosalía de Castro (1997-2018),
que compila os textos de 49 poetas galardoados ao longo dos últimos 20 anos. Tamén se
presentará a novela O pasado e Nácara, de Pura Salcedo.
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VV. AA., Roseira de rosas roxas. Premios de poesía Manuel Leiras Pulpeiro 2012-2018,
eds. Belén Bouzas e Armando Requeixo, Galicia: Xunta de Galicia, Deputación de Lugo,
Concello de Mondoñedo, 2019, 240 pp. (ISBN: 978-84-17094-58-4). ■
Volume editado por Belén Bouzas e Armando Requeixo no que se recollen os textos
galardoados no Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro dende a súa primeira
convocatoria no 2012 até o 2018. Vén introducido polos textos “Capital literaria”, de
Román Rodríguez, Conselleiro de Cultura e Turismo; “Mondoñedo con maiúsculas”, de
Darío Campos Conde, presidente da Deputación de Lugo; “Mondoñedo, poesía no
Tempo”, de Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo; e “Roseiras de versos”, da autoría
dos editores. O volume compila vinte voces da poesía galega actual e está marcado pola
pluralidade canto a estilística e temática dos seus textos. O libro segméntanse en capítulos
que corresponden a cadanseu ano de convocatoria. No 2012, recollen poemas de Xurxo
Martínez González, Ramón Sandoval e Olalla Barro López; no 2013, Carmen Pereiras,
Paulino Peña Álvarez e Jacobo Llamas Martínez; no 2014, Eduard Velasco, Gonzalo
Hermo e Xosé Antonio Grela Martínez; no 2015, Elvira Ribeiro Tobío, Óscar García
Ramos e Martiño Maseda; no 2016, Miriam Ferradáns, Modesto Fraga e Antón Fortes;
no 2017, Lorena Souto, Emilio Salgado Freire e Ramón Sánchez; e no 2018, Martiño
Maseda, Alberte Momán e Xurxo Alonso.
Recensións:
- Román Raña, “Rosas plurais. Un espléndido volume”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 725, “Libros”, 6 xuño 2019, p. IV.
Salienta a magnífica idea de publicar aos galardoados nos premios de poesía Manuel
Leiras Pulpeiro. Loa o seu deseño gráfico, a escolla do papel, as fotografías e os textos
escolmados. Apunta que os autores recollidos abarcan un amplo arco xeracional. Sinala
que “atopamos poesía da experiencia, requinte sonetístico, versolibrismo existencial,
invocacións teolóxicas, irreverencias dialectais, sarcasmo pintoresco, fulgores
metafísicos, profundidades devastadoras, himnos á dor e á desventura, invocacións á
república, partituras fotográficas, diálogos parateatrais…”.
VV. AA., Un xardín de medio lado, Pontevedra: Urutau, ed. Marcus Daniel Cabada e
Wladimir Waz, 2019, 142 pp. (ISBN: 978-85-7105-142-3).
Esta antoloxía, que toma o título dun verso da poeta Silvia Penas, reúne dezasete autorías
galegas que forman parte do catálogo de Urutau, selo editorial que dá ao prelo voces
poéticas de Brasil, Portugal e Galicia. De cada unha desas dezasete autorías escólmanse
tres textos extraídos dos poemarios que cada poeta publicou no marco da editora, moi
diferentes tanto no relativo á forma como ao contido: Carla Carbatti (Na cadência do
caos), Alfonso Rodríguez Rodríguez (Lobotomía para flores), Arancha Nogueira (O
único lugar onde ficar inmóbil), Clara Vidal (Linguaxes dixitais), Cristina Corral Soilán
(Ficar), Fátima N. Delgado (Ninfopoética), Moncho Iglesias Míguez (Tren), Silvia
Estévez Penas (Fronteira paraíso), Marcus Daniel Cabada (Metafísica da ausencia),
Rebeca Baceiredo (Libro de horas), Yolanda López (A secuestradora de océanos),
Patricia Meira (Non-maternidade), Eli Ríos (Se calhar não é o tempo o que importa), Noa
Moreira (Meteoro imantado), Gaspar Domínguez (Matriz de area), Manuel Miragaia (O
sentido do infinito) e Ronsel Pan (O atentado de Ulrike Meinhof). Reúnense así neste
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volume dun cento de páxinas textos poéticos de temáticas ben diversas: o amor,
anticapitalismo, a (non) maternidade e a melancolía ou a memoria familiar e social, entre
outras. No eido formal, as achegas oscilan entre a exploración caligráfica e a poesía que
se achega á prosa. Ao longo da antoloxía aparecen fotografías en branco e negro de
Wladimir Vaz. Nelas adoita aparecer unha única figura humana no medio da natureza.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Poética Urutau”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario
de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.108, 5 outubro 2019, p. 30.
Explica que esta escolma recolle unha tríade de composicións de cada poeta que participa
nela. Salienta que o volume representa “un mostrario ben representativo dalgunhas das
principais estéticas da poesía actual”.
VV. AA., Versos Fideis. Premios de Poesía Díaz Jácome para novos creadores 20002018, eds. Belén Bouzas Gorgal e Armando Requeixo. Mondoñedo: Xunta de Galicia,
Consellería de Cultura e Turismo, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2019, 352 pp.
(ISBN: 978-84-17094-87-4). ■
Recompilación de poemas de autores galardoados co Premio de Poesía Díaz Jácome
dende o seu inicio no ano 2000 até o ano 2018. Iniciado con texto de Xosé Luís Méndez
Ferrín, gañador do premio o ano do seu inicio, contén poemas, ademais, de Estíbaliz
Espinosa e Francisco Javier Paredes Costa (gañadores do ano 2001); José Ángel García
López, Ramón Echeverri Caamaño e Alicia Fernández (ano 2002); Oliver Escobar
Rodríguez e Xacobo Casal Villares (2003); Fátima Núñez Delgado (2004); Lucía Novas
Garrido (2005); Diana Varela Puñal e Ramón Noche Fraga (2006); Lucía Mosquera
Novoa e Noelia Sánchez Conde (2007); María Luz Airado Bello e Cristina Ramírez
Rodríguez (2008); Rocío Leira Castro (2009); Lucía Barrera López e Noelia Martínez
Rey (2010); Xurxo Martínez González, Elías Portela Fernández e Xosé Daniel Costas
Currás (2011); Anxo Mena Rodríguez, Jesús Castro Yáñez e María Elena López González
(2012); Rafael Lobelle González, José Manuel Castiñeira Ramallo e Andrea Maceiras
Lafuente (2013); Aleixandre Lago Barcala e Iris Carro González (2014); Mateo Buján
Varela, Antía Juncal Avendaño e Raúl Costas Pereira (2015); Alba Sánchez Ares, Tamara
Andrés e Daniel Irimia Yáñez (2016); Belén Senín e Héctor Acebo Bello (2017); e Berta
Dávila, Alexandre Fernández Peón e Laura López Esteban (2018).
Referencias varias:
- Lois Caeiro, “Torrente lírico en Mondoñedo”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 25 / El Progreso, “Opinión”, p. 37, “Los unos y los otros”, 5
decembro 2019.
Faise eco da presentación do libro, obra impresa froito do traballo de Armando Requeixo
e Belén Bouzas Corgal. Explica que recolle os poemas dos autores distinguidos co premio
Díaz Jácome e que conta cun texto de Xosé Luís Méndez Ferrín, gañador da primeira
convocatoria no ano 2001.
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VV.AA., Arrincando marcos 2019, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 2019,
85 pp. (ISBN: 978-84-949336-8-4). ■
Antoloxía de poetas galegos co fin de, tal como se explica na nota editorial, pretende ser
un achegamento da nosa poesía a eliminar lindes con Portugal. Na selección de poetas,
na que se atopan composicións de carácter heteroxéneo atópanse Eduardo Estévez, cos
poemas “Epitafios para un poeta inexistente”, “a que se refire o poema cando di
paisaxe?”, “a bailarina da caixa de música”, “merquei unha parella”, “senta a diario”, “se
a terra vira”, “o café sabía amargo”, “reflutación” e “as maceiras; Paula Carballeira, con
“Paulo”, “O vento”, “Horóscopo”, “1.”, “12.”, “20.”, e “25”; Quico, con “só”, “durante a
última noite”, “A auga”, e “Epílogo”; Raúl Gómez Pato, con “Ninguén pode ventar cal é
o preciso”, “Os espellos opacos non reflicten a figura do ser humano con exactitude”,
“Pronto alborexou a guerra”, “Discusión”, “Mar”, “Sacrificio”, “Pulvis eris”, “Fingidor”,
“Pan”, “Caracol”, “Gato”, “Adriano (76 d. C.-138) Quae nunc abibis”, “Pseudocatón (fin
do s. III d. c.) Multa leges facito”, “A fuxida I Saúl Magalhaes Salgado (?-?), “A lectura
III Xulia Pena Pereira (1880-1971), “Da miña patria”, “Como cuco” e “Quérote como o
meu bisavó”; Roi Vidal, con “Ruído”, “Loucura”, “Coñézote”, “Réñeme”, “Mánchame”,
“II”, “VIII” e “3”; Rosalía Fernández Rial, con “Detrás do espello”, “Pulso 1”, “GústoNos”, Escena III (Todas as rúas), “Touriñán”, “Fin de núcleo urbano, “Rúa Principal” e
“Computador”; Suso Díaz, con “Autopoética”, “A vida é un intre”, “Resisto na codia
duns versos”, “As beiras do inverno perfilan un solpor sen lume”, “Ímonos envolvendo
coma luces”, “Que abren estes riscos”, “Na terra azul”, “Porque sangramos cada gota de
terra” e “Garranos en cirro”; e Xabier Xil Xardón, con “No tellado do alpendre repousa
unha gaiola vella”, Todo canto fica en pé é”, “o chan non é de carne e óso”, “Coma cobras,
meu, coma cobras!”, “O corazón do sapo sabe a lobo sen orellas e tu”, “Chove á volta da
esquina”, “Estilo”, “Asubío”, “Nación Paulov”, “Coitados”, “Medran madas de herba
mesta a rentes”, “Vertixe era un proceso describíndose a si mesmo”, “Partindo o aire a
brazada limpa”, “O meu nome é unha aparición de fío entre buratos e “Non hai lugar para
o descoñecido”.
VV.AA., Vísceras de arco irirs. XLVI Edición dos premios literarios “Minerva” 2019
Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro – Revista Vamos, 2019, 122 pp. (Dep.
Legal: C 27-2019).
Volume que acolle os textos gañadores da XLVI edición dos Premios Literarios
“Minerva”. Na modalidade de poesía, inclúense as composicións merecentes dos
primeiro, segundo e terceiro premio, respectivamente, “Arder”, de María Fernández
Quiñones; “Antoloxía”, de Jorge Moral Vidal, e “Vísceras de arco iris”, de Juan C.
Rocamonde Quintela, así como as merecentes dos accésit: “Entre as túas costas e a miña
parede”, de Carmen Charle Lestón; “Amores inmaturos”, de Lois Pérez González, e
“Tenruras da terra”, de Cristina Souto Pita. En canto ao Premio de Narración, os textos
gañadores foron “Papel cosido”, de Alba Pérez Barcala; “Martiria”, de Juan C. Rodríguez
Fernández, e “Itinerante”, de Uxía León Fernández; os accésit “O último soño”, de Iago
Fraga Vilas, “Petrificada en ámbar”, de Mireya Rodríguez Fernández, e “Carabela”, de
Helena Gómez Villanueva.
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VV.AA., Poemas baldeiros para un mundo nihilista. XLVII Edición dos premios
literarios “Minerva” 2019 Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro – Revista
Vamos, 2019, 122 pp. (Dep. Legal: C 2100-2019).
Ábrese cun limiar titulado “A herdanza galega na literatura hispanoamericana e brasileira
contemporánea” da autoría de Luis Alonso Girgado, crítico literario e investigador do
Centro Ramón Piñeiro, no que realiza unha breve panorámica dos escritores e escritoras
hispanoamericanos e brasileiros vinculados con Galicia por seren descendentes da
primeira, segunda ou terceira xeración de emigrantes galegos e procedentes de lugares
como Cuba, Bos Aires, Montevideo, Venezuela ou Río de Xaneiro. A seguir, acóllense
os textos gañadores da XLVII edición dos Premios Literarios “Minerva”. Na modalidade
de poesía, inclúense as composicións merecentes dos primeiro, segundo e terceiro premio,
respectivamente, “Poemas baldeiros para un mundo nihilista”, de David Obelleiro Prado;
“Navegando na túa electricidade”, de Lorena Fernández Iglesias, e “Introspección”, de
Paula Varela Díaz, así como as merecentes dos accésit: “Conxura”, de Fabián Niño
Hernández; “Cando sufría”, de Elena García Ortigueira, e “De lóxica e palacio”, de
Jonathan Costas Dieste. En canto á modalidade de narración, os textos gañadores foron
“Realidade”, de Helena Gómez Villanueva; “Fe”, de David Sánchez Rodríguez, e “Ser
ou non ser”, de Alba Guzmán Falcón; os accésit “A neve”, de Iago Fraga Vilas, “Escribe
e deixa de pensar”, de Daniel Fernández Artiaga, e “O arquitecto dun soño”, de Héctor
Garabatos Vilas.
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III. TEATRO
III.1. DRAMATURGOS GALEGOS
Conde, Lorena, Santa Inés, Pontevedra: Urutau Editora, 2019, 56 pp. (ISBN: 978-857105-167-6 ).
Volume de Lorena Conde (Ponte Sampaio, 1980), que rompe coa historia de Santa Inés.
Cun marcado ton poético neste texto de dramaturxia, explícase como unha avoa lle
transmitiu os valores do sistema eclesiástico á súa neta e representa como unha nena á
que se lle transmitiron este valores, convive e á vez se afasta deste sistema de crenzas e
tradicións relixiosas.
Referencias varias:
- Montse García, “Lorena Conde”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 22 decembro 2019, p. L10.
Informa da presentación do libro Santa Inés de Lorena Conde no Modus Vivendi en
Santiago de Compostela o 22 de decembro.
Lama, Xavier, Na miña alma ouvea un lobo, I Premio Laudamuco, Santiago de
Compostela: Positivas, col. Laudamuco, agosto 2019, 74 pp. (ISBN: 978-84120-18-424). ♦
Escrito por Xavier Lama e baseado nuns acontecentos reais, Na miña alma ouvea un lobo
narra a historia da infiltración por parte das forzas de seguridade do Reino Unido nos
movementos activistas ecoloxistas e antinucleares, adoptando a identidade de nenos
falecidos. Un destes policías é Julian Manning, quen adopta a identidade de Mark Evans
e entabla unha relación sentimental con Jenny, unha das activistas. A trama segue a Julian
mentres se move entre as súas dúas identidades, a vida familiar coa súa muller e o
romance con Jenny e o labor de espionaxe. Trátase dunha historia na que todos os
personaxes acaban derrotados, vítimas do sistema e dun destino que non son capaces de
alterar. A trama nárrase mediante escenas dialogadas e outras que funcionan coma
monólogos nos cales os personaxes expresan os seus sentimentos e preocupacións, todo
isto acompañado dunha representación moi baseada no audiovisual.
Recensións:
- Mario Regueira, “Infiltrados”, Sermos Galiza, “fóradexogo”, “ao pé da letra”, 5
setembro 2019, p. 6.
Recolle unha sinopse do argumento principal da obra dramática Na miña alma ouvea un
lobo de Xavier Lama. Indica que se trata da recreación dunha historia sobre a infiltración
da policía en diferentes movementos sociais a través dos personaxes e Mark e Jenny.
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Tamén alude ao transfodo deste argumento, en tanto que trata de reflexionar sobre os
límites éticos destas prácticas policiais.
- Armando Requeixo, “O ouvear do lobo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” /
Diario de Ferrol, “Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1113, 10 novembro
2019, p. 30.
Destaca a versatilidade do autor Xavier Lama e numera os distintos premios literarios que
ten alcanzado, con especial atención á concesión do I Premio Laudamuco para a creación
dramática pola obra Na miña alma ouvea un lobo. Informa de que nesta peza nos presenta
a historia dun policía que actúa como axente secreto ao servizo da coroa británica para
conseguir información coa que desartellar grupos ecoloxistas, para o que terá que iniciar
unha relación amorosa cunha membro destes colectivos.
- Manuel F. Vieites, “Infiltrados. Un drama documental”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 735, “Libros”, 5 decembro 2019, p. VI.
Informa de que xa está publicada o obra gañadora do I Premio Laudamuco para a creación
dramática, da autoría de Xavier Lama e baixo título Na miña alma ouvea un lobo.
Reflexiona sobre os dous niveis de lectura que ten a trama; por unha banda a perspectiva
subxectiva asentada nas vivencias provocadas por unha experiencia traumática que pasan
os personaxes; e pola outra a construción dunha trama que recorda a un episodio real de
represión policial brutal efectuado pola policía británica.
Pérez, AveLina, Ás oito da tarde, cando morren as nais, Vigo: Xerais, col. Biblioteca
dramática galega, maio 2019, 56 pp. (ISBN: 978-84-9121-530-1). ■
Escrita por AveLina Pérez, Ás oito da tarde, cando morren as nais presenta a seis
personaxes, ACTRIZ e PÚBLICO 1,2,3,4 e 5. A natureza abstracta dos personaxes
relaciónase coa trama que presenta a obra. Esta non é unha trama ao uso narrándose nela
a relación entre o público e a actriz e as valoracións que estes fan tanto dela como do
espectáculo. Ao mesmo que fan isto, relatan os absurdos sucesos da súa vida. Dende a
anécdota do neno disfrazado de coello ao home que abandona sempre a unha muller ás
sete da tarde e a visión da guerra nun prato de ravioli con queixo, as situacións absurdas
van crecendo até chegar á conclusión da obra, tratando a pluralidade e amorfidade da
masa que é o público.
Recensións:
- Mario Regueira, “Máis aló do texto”, Sermos Galiza, n.º 350, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 13 xuño 2019, p. 6.
Comeza destacando a importancia do apoio institucional á edición literaria en galego, con
especial atención aos premios literarios, repasando a traxectoria do Premio Álvaro
Cunqueiro para textos teatrais. Continúa falando da obra gañadora do ano pasado e do
sorprendente que resulta que obras dun marcado carácter posdramático obteñan este tipo
de galardóns. Finaliza destacando o papel transgresor de Ás oito da tarde, cando morren
as nais dentro do panorama da dramaturxia galega actual.
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- Afonso Becerra de Becerreá, “A desacomodadora do teatro”, Tempos Novos, n.º 266,
“Cultura”, “Protexta”, “Teatro”, xullo 2019, p. 85.
Afonso Becerra de Becerreá fai unha recensión da obra dramática Ás oito da tarde, cando
moren as nais, de Avelina Pérez, onde realidade e ficción se mesturan, vida e teatro. A
obra afonda nas miserias que rodean aos seus personaxes, actores, sobre todo, cando estes
van ensaiar ou representar as súas obras, ás oito da tarde. Nas seguintes palabras de
Becerreá atopamos a súa postura con respecto á perspectiva de Avelina Pérez: “Brincar
en serio co xogo do teatro da vida no teatro que se estimula dende o papel, nas pezas de
literatura posdramática, é un dos xeitos máis lúdicos de espertar conciencias e mover os
marcos”.
- Ana Abad de Larriva, “O espectáculo e o público”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”,
xullo 2019, pp. 83-84.
Reflexión sobre a obra de Avelina Pérez Ás oito da tarde, cando morren as nais, gañadora
do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais en 2018, que presenta o transcurso dunha
representación teatral no que o foco está posto sobre o xuízo dos espectadores ante o que
están presenciando. A obra busca enfrontar ao lector/espectador consigo mesmo e coa súa
reacción á historia e tamén reflectir a sociedade que representa.
VV. AA., Berberecheira. Laboratorio de creación escénica de Chévere, Santiago de
Compostela: Chévere, col. Ultratextos Documenta, xaneiro 2019, 157 pp. (ISBN: 97884-09-08813-3).
Berberecheira. Laboratorio de creación escénica, de Chévere é unha obra que engloba
tres relatos, todos eles relacionados coa actualidade galega. Os relatos son Goldi libre,
Salvador e Anatomía dunha serea. O primeiro narra a historia de César Goldi,
antimilitarista que estivo no cárcere debido á súa oposición á mili. Salvador trata de Borja
Fernández, que rastrexa o pasado do seu avó Benito Fernández, quen emigrou ao Brasil
abandonando a súa familia. Anatomía dunha serea narra a historia de Iria Pinheiro,
denunciando a violencia obstétrica que sufriu no nacemento do seu fillo e as
consecuencias desta. Os tres relatos están protagonizados en escena polas persoas reais
que se atopan nos relatos, convertíndose estes en algo profundamente persoal. A posta en
escena mezcla o espectáculo co audiovisual e elementos da performance. Ademais, os
tres relatos contan cun prólogo no cal os protagonistas falan de qué os motivou para dar
a coñecer as súas historias.
Recensións:
- Manuel F. Vieites, "Berberecheira. Un laboratorio de creación teatral", Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 711, “Teatro”, 2 maio 2019, p. VIII.
Informa da publicación do volume Berberecheira: laboratorio de creación escénica de
Chévere e explica o obxectivo do obradoiro a Berberecheira, onde se inclúe este proxecto.
Informa que esta obra recolle tres textos, nomeadamente Goldi libre, Salvador e
Anatomía dunha serea, e recolle unha breve sinopse de cada un.
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VV. AA., DramaturXa, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. O papel do
teatro, setembro 2019, 452 pp. (ISBN: 978-84-453-5328-8).■
Obra que recolle dez pezas teatrais distintas. En Cuncas dos nosos ollos, de Lois Blanco
Araúxo, nárrase a historia dunha anciá que, tras morrer, rememora momentos importantes
da súa vida pasada en compañía do seu can. En Albaroque, de Ana Carreira, unha muller
imaxina situacións irreais mentres constrúe unha parede. A obra esconde unha crítica
política e social centrada fundamentalmente no fenómeno da emigración galega. O ronco
do carneiro, de Santiago Cortegoso, relata a historia de dous rapaces que se coñecen e
namoran. Non obstante, a obra vai tomando certo carácter macabro e remata amosando a
terríbel realidade dos republicanos no ano 1936. Vera, de Eva F. Ferreira, recolle unha
conversa entre dúas mulleres sobre a natureza do ser humano, o que supón ser feliz e as
desgrazas que acontecen no mundo. Onde veñen morrer as baleas, de Ernesto Is, trátase
dun monólogo no que o escritor reflexiona sobre a figura de seu pai, un mariñeiro italiano
a quen a penas coñeceu, a raíz da aparición dunha balea encallada nunha praia. Que veñan
os cans, de Zé Paredes, na que tres irmáns van lembrando o pasado atroz de súa nai
mentres deciden que facer coa casa desta, que acaba de morrer. Wonderland, de AveLina
Pérez, reflicte como afecta a construción dun polígono industrial en terras de man común
aos habitantes do lugar, que rematan por volverse tolos. O péndulo, de Marta Pérez, que
recolle a definición de “identidade galega” segundo diversos persoeiros mentres se narran
sucesos da Galicia de 1936. Trátase dun documental que recolle vivencias reais. Lar, de
Rosa Puga Davila, narra como un ancián escolle olvidar fragmentos dolorosos do seu
pasado para seguir a súa vida na chamada “Casa dos Vellos”. Bic, de Gloria Rico, recolle
a presentación dunha exposición de arte que lle vai lembrando ao público trazos da súa
identidade como parte do pobo galego
Referencias varias:
- María Ayala, “O Museo Centro Gaiás converterase en cidade de Nadal cunha árbore
xigante”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 2 decembro 2019, p.
29.
Informa que a Xunta e Edicións Positivas deron a coñecer no Culturgal deste ano a
publicación de DramaturXa, novo volume da colección do Centro Dramático Galego ‘O
papel do teatro’, que reúne dez dos textos xurdidos no grupo de traballo que en 2018
coordinou o director e autor Manuel Lourenzo para a compañía pública.
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III.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES
Francisco Roel, Salvador, Entremés galego ao feliz e real parto da nosa raíña (1707),
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Catálogo Xeral, n.º 376, outubro 2019,
186 pp. (ISBN: 978-84-8487-456-0).
Exemplar descuberto por Julio González Montañés dunha obra representada na Coruña
en 1707 e impresa en Santiago de Compostela entre 1708 e 1712. É unha obra de teatro
en verso na que participan tres homes e tres mulleres que reciben a nova do nacemento
do príncipe herdeiro de Felipe V no contexto da Guerra de Sucesión. O volume conta cun
“Contexto histórico, teatral e festivo” realizado polo propio Julio González Montañés,
cun “Estudo literario”, da man de Anxo Angueira e cun “Estudo lingüístico” realizado
por Ramón Mariño Paz, ademais da edición da propia peza realizada por este último,
Mariño Paz.
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Ao feliz e real parto da nosa raíña. Noticia de Salvador Francisco
Roel”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 740, “Escena”, 28 novembro 2019, p. VIII.
Faise eco da recuperación polo profesor Julio González Montañés do texto teatral O
entremés, publicado por Laiovento e con estudos de González Montañés, Ramón Mariño
Paz e Anxo Angueira, que serven para situar o texto no seu contexto e instan á
reformulación historiográfica dos Séculos Escuros. Explica que é un texto escrito en
octosílabos con rima asonante nos pares e dividido en dúas grandes escenas. O argumento
central é a celebración do nacemento do fillo do rei Felipe.
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III.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS
MacDonagh, Martin, O home traveseiro(O Homem Travesseiro), trad. Manuel F.
Vieites, Vigo: Galaxia, col. ESAD, maio 2019, 172 pp. (ISBN: 978-84-9151-301-8). ♦
Tradución galega de Manuel F. Vieites dunha obra en inglés de Martin McDonagh
dividida en tres actos. No primeiro dá comenzo un interrogatorio no que os policías
Tupolski e Ariel preguntan de xeito violento e insistente a un home, Katurian, por varias
historia das que é autor, que describen maltratos a nenos que rematan moitas veces ca
morte destes. A sorpresa vén cando os inspectores revelan que os contos de Katurian
coinciden con dous asasinatos que tiveron lugar na realidade, engadindo tamén que están
a buscar o corpo dunha terceira nena desaparecida. O escritor, que vive co seu irmán
Michal que padece unha discapacidade cognitiva, nega en todo momento a relación cos
crimes e pide ver ao seu irmán que está a ser interrogado nunha sala contigua. Finalmente,
descóbrese que os pais de Katurian maltrataban a Michal para favorecer a creatividade do
primeiro, provocando deste xeito os danos cognitivos do segundo, motivo polo cal
Katurian asasina aos seus pais. No segundo acto Michal e Katurian atópanse nunha cela,
á espera de ser executados polos crimes dos nenos dos que foron acusados, onde o
primeiro confesa ser verdadeiramente culpábel. Sentíndose responsábel dos actos do seu
irmán, Katurian asasínao unha vez que averigua o paradoiro da terceira nena e chama
polos inspectores para declararse culpábel dos feitos. No terceiro acto, Katurian escribe
unha confesión a cambio de que as súas historias non sexan destruídas polos policías.
Non obstante, a terceira nena é atopada viva e os inspectores comprenden que non están
ante o verdadeiro culpábel. De todas formas, executan a Katurian, que morre crendo que
as súas historias van ser queimadas, pero Ariel gárdaas xunto con outras probas do caso.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O escritor e os seus labirintos”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “1.280 almas”, 21 xuño 2019, p. 10.
Fai un breve repaso das últimas publicacións da escrita dramática en galego e detense nas
traducións feitas por Manuel F. Vieites, con especial atención á última publicación, O
home traveseiro, unha peza de 2003 do angloirlandés Martin McDonagh. A propósito
desta peza recolle unha breve sinopse do seu argumento principal e reflexiona sobre a
idea central en torno á que xira a trama, nomeadamente a responsabilidade dun escritor
ante a sociedade que recibe a súa obra.
Referencias varias:
- B. L., “O home traveseiro”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
188, 16 xuño 2019, p. 4.
Presenta a obra resumindo de xeito breve o argumento e destacando a Martin MacDonagh
como un dos autores dramáticos máis relevantes da escena británica e irlandesa.
Shakespeare, William, Ao voso gusto. Medida por medida (As you like it. Measure for
Measure), trad. Miguel Pérez Romero, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col.
Catálogo Xeral, n.º 367, febreiro 2019, 250 pp. (ISBN: 978-84-8487-437-9).
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Volume que recolle dúas comedias de William Shakespeare: Ao voso gusto e Medida por
medida, vertido ao galego por mediación de Miguel Pérez Romero. A primeira delas, Ao
voso gusto, é unha comedia romántica e xuvenil na que varios personaxes vítimas de
inxustizas foxen da corte e coinciden no bosque de Arden. A segunda, Medida por
medida, presenta uns personaxes no límite da traxedia que levan á catalogación desta obra
como traxicomedia. Ambientada en Viena, o duque da cidade decide retirarse durante un
tempo e nomear para as súas funcións como representante a un home de gran moralidade,
Ánxelo, pero en realidade, en vez de retirarse, decide disfrazarse de frade e espreitar as
accións de Ánxelo.
Recensións:
- R. L., “Ao voso gusto medida por medida”, El Progreso / Diario de Pontevedra, “Táboa
redonda”, 12 maio 2019, p. 4.
Recolle unha sinopse do volume Ao voso gusto. Medida por medida que recolle esas dúas
comedias de William Shakespeare, traducidas ao galego por Miguel Pérez Romero. Da
primeira di que é unha comedia romántica e pastoril, onde varias personaxes foxen de
múltiples inxustizas. Da segunda di que é unha traxicomedia en contexto urbano na que
se narra como o Duque de Viena trata de por fin á crecente libertinaxe sexual.
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III.4. ANTOLOXÍAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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III.5. POSTAS EN ESCENA
Neste apartado achégase a información recollida a partir das publicacións periódicas, ben
sen asinar, ben asinadas, que son as que se describen en “recensións” e “referencias
varias”.

III.5.1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS E SEMANAS
Aguiño, XIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Organizada pola asociación cultural, recreativa e veciñal Francisco Lorenzo Mariño
Aguiño (A Coruña) dende 2011. A edición de 2019 celebrouse entre o 9 e o 20
novembro e contou coa participación das seguintes compañías: O Aturuxo
Melpómene, con Algo pasa con Paco; Charamela, con Pode ser calquera; Teatro
Cuntis, con Intocables; e SCR A Pombiña Teatro, con Defectos de fábrica.

de
de
de
de

Referencias varias:
- Suso Souto, “Aguiño presenta una Mostra de Teatro de carácter solidario”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”; “Barbanza. Noia”, 3 novembro 2019, p. 35.
Dá conta da programación da undécima edición da Mostra de Teatro Afeccionado
Francisco Lorenzo Mariño, adicada, nesta ocasión, a recadar fondos para a Asociación
TDAH Salnés.
Agustín Magán, XVIIIº Festival de teatro afeccionado
Organizado por primeira vez en 2002 pola Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e a Federación de Teatro Afeccionado (FEGATEA) para lembrar e
homenaxear a Agustín Magán, ademais de servir de intercambio de experiencias entre
grupos afeccionados. A edición de 2019, celebrada entre o 30 de outubro e o 3 de
novembro, contou coa participación das compañías teatrais Nova Escena, con As fillas de
Eva; Avelaíña Teatro, con A Lola; Disfunción Continua, con Departamento de selección;
Gargallada Teatro con, O xogo de Versalles. Tamén se representou para o público infantil
a peza O pequeño poni, de Petanaporta.
Referencias varias:
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Dá conta da programación da edición deste ano do Festival de Teatro Afeccionado
Agustín Magán, anunciando as datas de celebración e o título dos cinco espectáculos que
se van a representar.
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ALT.16, XVIIº Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo
Iniciado no ano 2003, este festival está organizado pola Concellaría de Cultura e
Animación Sociocultural do Concello de Vigo e pola Asociación Cultural Noescafé
Teatro. Patrocinado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural e pola
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, conta ademais coa colaboración de entidades
tanto públicas coma privadas, así como da Concellaría de Xuventude, Igualdade e
Normalización Lingüística. Os diversos espectáculos teñen lugar tanto nas rúas de Vigo
coma en espazos cubertos, tales como o Auditorio Municipal, a Casa das Arte, o Museo
de Arte Contemporánea (MARCO) ou a Casa Arines, sé do Instituto Camões. No ano
2017 celebrouse a edición de despedida, a última, tras dezaséis anos de actividade, dende
o 10 até 13 de marzo e contou con actuacións de teatro, danza e performances. Contou
coa presenza de Sonia Gómez, con Bailarina; Begoña Cuquejo, con Bailarina hipnótica;
Masu Fajardo, con Sujeto visible – sujeto invisible; Matarile Teatro, con Antes de la
metralla; e Marco Celeste González, con Wakefield Poole: Visiones y revisiones, que
merecera o premio da crítica 2015 de Barcelona ao mellor só de danza.
Alter Ego, IVº Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Agrupación Teatral Criaturas coa colaboración do Concello de Rianxo.
A edición de 2019 tivo lugar os días 18, 19, 25 e 26 de outubro no auditorio e na biblioteca
municipal. Contou coa presenza das compañías Xarope Tulú, con Estrafalaria; Teatro
Muxicas, con O inspector; Agrupación Teatral Mariñán, con Insania; e Estudio de Teatro
Casahamlet, con Xente de pálida pel. Para o público infantil contou coa presenza de Celtia
Figueiras, con Gale, Historia da lingua; Regueifeiros de Galicia, con Regueifando; e
Miguel Alonso, con Cambia o conto.
Alxén, XXª Xornadas de Teatro de
Organizadas pola Asociación Teatral Alxén A.T.A. Sempre (Salvaterra de Miño,
Pontevedra). A edición de 2019, que se celebrou os días 24, 25 e 26 de maio no centro
cultural da localidade, contou con monólogos, música e teatro. Participaron os grupos de
teatro PetanaPorta con Ai, Carmela; O Faro da Forna, con Aquí non paga ninguén; e o
grupo Ata Sempre de Alxén coa estrea de Herdeiros. Tamén se representaron as pezas,
para público infantil, Durminte, a cargo do grupo de teatro infantil Ata Sempre
(pertencente á Asociación organizadora) e A Princesa feia, do grupo de teatro Infantil
Tuka Tuka de Monção (Portugal).
Ames, XIVª Mostra de Teatro Afeccionado de
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Concello de Ames. A edición de 2019
celebrouse dende o 8 de novembro até o 15 de decembro e contou coa participación das
compañías galegas Asociación Club de Maiores de Boqueixón, coa peza Urxencias;
Grupo de Teatro Down Compostela, con Todos os camiños levan a Santiago; e
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Aquelando Teatro de Muros, con Bailamos; e para público infantil a Escola Municipal de
Teatro de Ames, con Criaturas.
A Rúa, X Xornadas de Teatro Afeccionado
Organizadas pola Asociación Cultural A Ruada co apoio da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e do Concello da Rúa (Ourense). A edición de
2019 celebrouse entre o 3 de novembro e o 1 de decembro cunha representación cada
domingo. Participaron as compañías Augas do Sil de San Clodio coa peza Princesa busca
pretendiente; Candea de Viana con Axencia Matrimonial A Media Laranxa; Namarella
Teatro de Verín con WC (O Baño); e a Ruada con O Cantar do Estudante. Tamén contou
coa presenza do grupo portugués TEF Chaves coa peza A Fantástica Caixa Máxica.
Referencias varias:
- Mónica G. Bellver, “Un proxecto consolidado”, O Sil, n.º 282, “Cultura”, 5 decembro
2019, p. 33.
Dá conta da programación da décima edición das Xornadas de Teatro da Rúa así como
do éxito e da afluencia de público de cada espectáculo.
Arzúa, Ciclo de Teatro Outono a escena de
Organizado polo Concello de Arzúa, inclúe música, monólogos e teatro. A edición de
2019 celebrouse entre o 5 de outubro e o 22 de novembro, en diferentes lugares do
municipio. Participaron as compañías galegas Dínamo Teatro, con Eu queríame casare;
e os monologuistas Tito Rober, con Vida e milagres do zume de laranxa; e Alberte
Montes, con Albertadas. Tamén contou coa participación da compañía foránea Ábrego
Producciones (Cantabria), con La novia del viento. Para o público infantil contou co
contacontos Pedro Bugarín, con Maxia de catro a catro; e as compañías Elfante Elgante,
con Danza da choiva; Fantoches Baj, con Auga que non vas beber; Magín Blanco, con
Gatuxo; Teatro Avento, con Umm!; Xarope Tulú, con Nómades; e Malasombra
Producións, con Nós. A historia de Galicia.
Begonte, VIIº Ciclo de Teatro de
Organizado pola Asociación Cultural Castiñeiro Milenario coa colaboración da
Deputación Provincial de Lugo e do proxecto Buxiganga. Na edición de 2019, que se
celebrou os días 21 e 28 de outubro e o 9 de novembro, as pezas representadas eran para
público familiar: Que cousas pasan no Camiño!, de A Adala Infantil, Comedia Bifída, a
cargo do grupo Touporroutou Teatro; e Contos e lerias, de Vero Rilo.
Betanzos, Xº Encontro de Teatro Afeccionado de
Organizado pola Agrupación Teatral Mariñán e o Concello de Betanzos dende o ano
2010. A edición de 2019 celebrouse durante os sábados do mes de febreiro na Aula
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Municipal de Cultura Xulio Cuns (planta baixa do Liceo). Contou coa participación das
compañías galegas A. C. Faíscas, coa peza Un fiambre, unha rosa e un cancán;
Gargallada Teatro, con O xogo de Versalles; e a Agrupación Teatral Mariñá, con Insania;
e da compañía foránea Allegro Teatro, con Año 0 Antes de Cristo.
Boqueixón, IXº Ciclo de Teatro de Outono de
Organizado polo Concello de Boqueixón. A edición de 2019 realizouse durante o 17 de
novembro e o 14 de decembro na casa da Cultura de Camporrapado. Contou coa
representación das pezas Rosenda, unha criada indecente, do Grupo de Teatro Licor
Café; Pode ser calquera, do Grupo de Teatro Charamela; Invisibles, de Redrum Teatro;
Urxencias, do Club de Maiores de Boqueixón; e Criaturas, do Grupo de Teatro do
Concello de Ames.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Teatro de Outono en Boqueixón”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 12 novembro 2019, p. 38.
Dá conta da celebración dunha nova edición do Ciclo de Teatro de Outono de Boqueixón
así como da súa programación, entre a que cita a posta en escena das pezas Rosenda, unha
criada indecente, Pode ser calquera e Invisibles.
Buxiganga, XIº Circuítos
Organizado dende o ano 2008 polo Consello da Cultura da Área de Cultura da Deputación
de Lugo e coa cooperación do Consello Asesor de Teatro, co obxectivo de achegar o
teatro aos diversos concellos da provincia e realizar tamén accións formativas. Na edición
de 2019, celebrada no salón de actos do colexio de Castroverde e na casa da cultura da
localidade, participaron 32 compañías de teatro da provincia e leváronse a escena as
seguintes pezas para público infantil e familiar: O Muro, de Grupo Humorístico Trípode;
As Consultas Do Doutor Baldomero Bautista, de A Rabela Teatro; Enciclopedia Álvarez,
de Colectivo Cultural Ollomao; Cena familiar, de O Torques; Menciñeiro á forza, de Os
Baluros; Unha noite de primavera sen sono, de Os Trocos; O gardián da árbore dos
desexos, de A Mariña; O silencio do badal, de Ardora; Toluras de proveito, de O Bordelo;
O feitizo de Argalleiras de Teatro; Madialeva, de Sacarina; Sintrón nin són, de Centro
Teatral Faro-Miño; Comeza a función, de A Adala; Que cousas pasan no camiño, de A
Adala infantil; Bicos de vinagre, de O Batán; El Guindilla, de O Centiño; Matías está
tolo, de Pico do Castro; Un divorcio no pobo, de Axóuxeres; Comedia bífida, de
Touporroutou Teatro; As fillas de Eva, de Nova Escena Teatro; Borralliña, de Os
Palimoquiños; O Lazarillo do Miño, de Os Pinchacarneiros; O achado do Castro, de
Teatro Lucho Hospital Xeral-Calde; Improvincia, de Curuxan Teatro Impro; Soños, de
Grupo de Teatro Down; Hotel Desencanto, de Hipócrita Teatro; A meiga no palleiro do
galo castiñeiro de Ti e máis Eu Teatro; Sucesos, de Grupo de Teatro Viraventos; Pros e
Contras, de Teatreiras; G-13, da Escola de Teatro Falcatrueiros; As pastillas de Farruco,
da Asociación Cultural Abrente; No berce dos contos, de Alentía Teatro; Na procura dun
traballo, de Metáse Teatro; Noite de Reis, de Lume Escénico; Princesa busca
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pretendente, do Grupo de Teatro Augas do Sil; Delicadas, de Rebuldeira Teatro; e Casa
Macho, de Obra Viva.
Caldas de Reis, Ciclo Teatro de Outono
Organizado polo Concello de Caldas de Reis. A edición de 2019 tivo lugar no Auditorio
Municipal durante os días 6, 20 e 27 de outubro. Contou coa presenza das compañías
Malasombra, con D.E.P.; e a Asociación Chumpá Teatro, con Os intocables. Para o
público infantil contou, de novo, coa compañía Malasombra e o seu espectáculo Os
Ronquenstein.
Referencias varias:
- Fernando Salgado, “El ciclo Teatro de Outono propone la reflexión a través de tres
comedias”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 2 outubro
2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena de tres comedias no Auditorio Municipal de Caldas de Reis
no marco da programación do ciclo Teatro de Outono organizado por este Concello.
Cambados, Ciclo de Teatro Adulto
Organizado polo Concello de Cambados. A edición de 2019 tivo lugar no Auditorio
municipal durante o mes de outubro os domingos, a diferenza de edicións anteriores nas
que se celebraban os sábados. Contou coa presenza das compañías Estudo do Momento,
con Macbeth; Contraproducións, con A compañeira de piso e Fillos do sol; e Teatro da
Ramboia, con O meu mundo non é deste reino.
Camiño Escena Norte
Organizado polas asociacións Escena Galega, EscenAsturias, Acepae e Eskena como un
proxecto de intercambio cultural que toma o roteiro histórico do Camiño de Santiago do
Norte como referencia para que compañías teatrais de Galicia, Asturias, Cantabria e o
País Vasco percorran este itinerario para ofrecer espectáculos gratuitos. A primeira
edición, celebrada entre o 20 de setembro e o 13 de outubro de 2019, contou cunha intensa
programación escénica que incluíu espectáculos de teatro e danza, encontros, talleres,
exposicións ou xornadas profesionais, no que mostrou a diversidade cultural, lingüística
e de formatos e linguaxes escénicas da produción escénica destas comunidades. En
Galicia fixeron paradas en Ribadeo o 22 de setembro, en Mondoñedo o 28 de setembro,
en Lugo o 3 de outubro, en Vilalba o 5 de outubro, en Arzúa o 6 de outubro, en Sobrado
dos Monxes o 12 de outubro e en Santiago o 11 e 13 de outubro. Participaron as
compañías Teatro del Cuervo (Asturias), con Bojiganga en Ribadeo e Mondoñedo; La
Tejedora de Sueños (Asturias), con Como ceniza blanca sobre una hoguera en Lugo e
Santiago; Teatro Gorakada (País Vasco), con Ulisesen bidaia (El viaje de Ulises) en
Vilalba; Ábrego Producciones (Cantabria), con La novia del viento en Arzúa; Espacio
Espiral (Cantabria), con Beatus, visiones del Apocalipsis en Sobrado dos Monxes; e Hika
Teatroa (País Vasco), con Sagartu en Santiago.
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Referencias varias:
- Montse García, “Remata a peregrinaxe teatral polo Camiño do Norte”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Camiño Escena
Norte”, 9 outubro 2019, p. L9.
Informa do peche do Camiño Escena Norte despois dun mes de espectáculos polas
distintas comunidades polas que pasa o Camiño do norte na cidade de Santiago de
Compostela co espectáculo Sagartu da compañía vasca Hika Teatroa.
- Montse García, “Oito espectáculos en sete localidades galegas dende o 22 de setembro”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Camiño
Escena Norte”, “A iniciativa”, 9 outubro 2019, p. L9.
Recolle un brevísimo repaso da celebración da primeira edición do proxecto Camiño
Escena Norte, con especial fincapé nas representacións que tiveron lugar nas distintas
localidades galegas polas que pasa o Camiño do Norte.
Cangas, XXXVª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Fundada en 1984 pola Asociación Cultural Xiria. Organizada pola Asociación Cultural
Xiria, o Concello de Cangas e Ningures Produción. Está actualmente patrocinada pola
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Concello de Cangas, Deputación de
Pontevedra, Frigoríficos del Morrazo e a Xunta de Galicia. Realiza unha programación
internacional, estatal e galega, ademais de exposicións, obradoiros, encontros e eventos
como o “Revoltallo en Pedra”, no que se dan cita moitas das asociación culturais e
artísticas de Cangas, ou as xornadas “Mulleres en Acción” (creadas no ano 2000). Durante
esta mostra entréganse anualmente o Premio “Xiria”, co que se destaca o labor teatral
dunha persoa ou a traxectoria dunha agrupación, que este ano recaeu en Marcelino de
Santiago e Isabel Rey; e o Premio “Mulleres en Acción”, que recaeu este ano en María
Xosé Vilar. A edición de 2019, celebrada do 28 de xuño ao 6 de xullo, contou coa
participación das compañías galegas Aporía Escénica e Theatre of Ancients, con A illa
das matriarcas; Muuu e Muestra, con Crunch; MITCFC e Teatro Tío Teixo, con Proxecto
Cuco. Cultura contra o cambio climático; e Quico Cadaval, con Vacas, guerras, porcos
e cregos. Tamén se contou coas compañías foráneas Nueve de Nueve, Las polis dúo
clown, Maintomano, Théâtre du mouvement e La Mecànica, e Teatro del Barrio.
Referencias varias:
- Joaquín Abraldes, “Teatro y humor inundarán Cangas”, Atlántico Diario, “Área
Metropolitana”, “Morrazo”, 10 xuño 2019, p. 12.
Dá conta, de forma minuciosa, de toda a programación da edición número 36 da Mostra
Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, informando das distintas postas en
escena, das charlas e coloquios ou dos actos de entrega dos distintos premios.
- Fernando Franco, “¡Buen humor tengan en Cangas vuesas mercedes!, Faro de Vigo,
“estela”, “La última”, “Sálvese quien pueda”, 30 xuño 2019, p. 12.
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Recolle un breve repaso pola traxectoria da Mostra Internacional de Teatro Cómico e
Festivo de Cangas nos seus 36 anos de vida e informa sobre os primeiros espectáculos
que se puxeron sobre as táboas na edición deste ano, destacando a peza Vacas, guerras,
porcos e cregos de Quico Cadaval.
- Manuel F. Vieites, “Teatro do Morcego. Memoria e patrimonio da escena nosa”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 720, “Teatro”, 4 xullo 2019, p. VIII.
Fai un breve repaso pola traxectoria da compañía Teatro do Morcego a propósito da
inauguración da exposición 30 anos de luz na cova dos morcegos no marco da celebración
da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.
- Manuel F. Vieites, “Da importancia da educación tatral. Arredor da Mostra de Cangas”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 722, “Teatro”, 18 xullo 2019, p. VIII.
Reflexiona sobre importancia da educación teatral e de como a Mostra de Cangas é un
claro exemplo disto, destacando o papel do festival ante a inacción das administracións
públicas. No tocante á educación teatral, resáltase o feito de se organizasen distintos
espazos onde se puido falar do papel das mulleres nas artes escénicas ou das distintas
análises da situación actual do teatro galego. Faise alusión á participaron de Fernando
Dacosta, Rosalía Fernández Rial, Vanesa M. Sotelo ou Xoán Carlos Riobó.
Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ciclo teatral organizado pola Concellaría de Cultura de Ferrol, coa colaboración da
Deputación da Coruña e coordinado por Ti e Máis Eu Teatro. Celébrase no Centro Cívico
de Caranza e durante a celebración outórgase o Premio do Público. A edición de 2019
tivo lugar durante os domingos, dende setembro até maio. Contou coa presenza das
compañías Teatro A Pombiña, con Reinserción; A Tenencia Teatro, con Esceas
escollidas; Teatro Escoitade, con Un hotel de primeira sobre o río; A Adala, con Elixir
de xuventude; Sal-Monela, con Politicamente incorrecto; Porta Aberta, con Get back;
Teatro Rueiro, con O Avarento; Teatro do Ar, con Sucedaneo; Nova Escena Teatro, con
Os fillos de Eva; Axóuxeres Teatro, con Non casei con todos; Teatro Muxicas, con O
inspector; Teatro Fantasía, con Historias e contos da aldea; Atrezo Teatro, con Non hai
unha sen dúas; Teatro ASCM, con La maravilla de lo diverso; Crucía Teatro, con Os líos
do taxista; e Max Teatro, con Rutinas.
Carballiño, XXXº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Creado no ano 1989 na localidade ourensá do Carballiño. Organizado pola Asociación
Cultural FETEGA, coa colaboración do concello do Carballiño, a Deputación de Ourense
e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A edición de 2019 levou o nome
de “Celso Parada” en homenaxe ao recentemente falecido dramaturgo, actor e director.
Celebrouse entre os días 2 e 6 de setembro no Auditorio Municipal e no anfiteatro
exterior, e presentou como novidade a entrega dos “Premios Dorotea Bárcena”.
Leváronse a escena as pezas Catro segundos, da compañía ÍO; Compañeira de piso, de
Contraproducións; Cartoons, de Excéntricas; Curva España, de Chévere.
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Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego de Carballiño.
- E. P., “Miguel de Lira, premio de honor en O Carballiño”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 3 setembro 2019, p. 30.
Informa da concesión do premio de honra que concede o Festival de Teatro Galego
(Fetega) a Miguel de Lira pola súa achega imprescindíbel ao mundo das artes escénicas
galegas.
- X. A. Reboiro, “O Festival do Teatro Galego enche a vila de actividades”, La Región,
“Carballiño”, 3 setembro 2019, p. 25.
Informa da celebración do acto de presentación do Fetega, organizado polo Concello de
Carballiño e que contará con espectáculos de butaca e a pé de rúa na súa trixésima edición.
- X. A. Reboiro, “Josi Lage. ‘A asignatura do teatro no ensino faría que os rapaces foran
felices”, La Región, “Carballiño”, “La entrevista”, 5 setembro 2019, p. 27.
Recolle unha entrevista á directora do Festival do Teatro Galego Josi Lage a propósito da
celebración da edición número trinta deste encontro teatral. Lage responde a preguntas
relacionadas coa situación actual do Fetega e do teatro galego en xeral, así como do papel
que debería ter o teatro dentro dos currículos educativos.
- X. A. Reboiro, “Las compañías Chévere e IO, premios del Fetega”, La Región,
“Carballiño”, 8 setembro 2019, p. 29.
Dá conta da entrega do premio de honra do Fetega ao actor Miguel de Lira en
recoñecemento á súa traxectoria, así como os premios aos mellores espectáculos a Curva
España de Chévere e a Catro segundo de IO.
Carballo, Venres Culturais en
Programa cultural organizado polo Concello de Carballo que integra música, teatro,
maxia, exposicións, cinema e outras actividades. A edición de 2019, celebrada dende
febreiro até marzo, no Pazo da Cultura de Carballo e na Biblioteca Rego da Balsa, contou
coa participación de Teatro dos Ghazafelhos, con Rubicundo; Aula de Teatro Municipal
de Carballo, con A bonitísima historia da princesa Maricarmen; e Baobab Teatro, con
Pum, pum.Canto á programación para público adulto representáronse as seguintes pezas:
Cranios privilexiados, de Mofa e Bega; Dúas donas que bailan, de Teatro do Atlántico;
Vida de cans, de Talía Teatro; e A leituga, de Eme2 Producións.
Referencias varias:
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- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo
e que contará con máis dunha quincena de propostas.
Cariño, XLIIª Mostra de Teatro Galego de
Mostra teatral para compañías profesionais e afeccionadas e para diversos tipos de
público, que ten lugar no Auditorio Municipal do concello ferrolán. Na edición de 2019,
celebrada entre o 9 e o 21 de agosto, participaron as compañías Paulo Maestro, con Non
hai dous sen trece; Chévere, con Curva España; Teatro do Noroeste, con As virxes
salvaxes; Excéntricas, con Medida x Medida; e Teatro do Atlántico, con Dúas donas que
bailan; Companhia do Chapitô, con Electra. Con espectáculos para o público infantil
participaron Galeatro, con Carabela; Teatro del Andamio, con O sal do mar e outros
contos mariñeiros; Producións Excéntricas, con Cartóons; Talía Teatro, con Lambetadas;
Redrum Teatro, con Contos do recreo; Circo Chosco, con Forzu2; Catropés, con
Animacreques; e Cía. La Sincro, con Ohlimpiadas.
Cee á escena, Vª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Mostra que substitúe á Mostra de Teatro de Cee, que no ano 2012 celebrou a súa XXVª
edición e última. A edición de 2019 tivo lugar no auditorio da casa da cultura dende o 19
até o 25 de agosto. Contou coa presenza das compañías Talía Teatro con Vida de cans;
Fantoches Baj, con Auga que non vas beber; Contraproducións, con Commedia; Estudo
Momento, con Macbeth, o ruido e a furia; Malasombra Teatro, con Bernarda; Sarabela
Teatro, Normas apra saber vivir na sociedade actual; e a Compañía Píscore, con
Concerto con fusión. Tamén se representou para o público infantil A casa de Bernarda
Alba, a cargo do grupo xuvenil da Escola Municipal de Teatro.
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores.
- M. R. L., “Malasombra presentará hoxe a obra ‘Bernarda’ na Semana de Teatro de Cee”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 agosto 2019, p. 30.
Dá conta da chegada ao tramo final da Semana de Teatro de Cee coa posta en escena,
entre outras, da peza Bernarda (Vilalba, 1975) a cargo da compañía Malasombra.
- M. R. L., “Cambio de obra no peche da Semana do Teatro de Cee”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 24 agosto 2019, p. 33.
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Informa de que o peche da semana do teatro de Cee non o realizará, por problemas,
Culturactiva e a súa peza Papar sen cancelas, senón que o fará a compañía Píscore, con
Concerto con fusión.
- M. R. L., “Contabilizados máis de 1.500 espectadores na Semana de Teatro de Cee”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 27 agosto 2019, p. 29.
Recolle información relativa aos altos índices de asistencia cos que contou a celebración
da quinta Mostra de Teatro e Artes Escénicas Cee á escena, na que participaron, entre
outras, as compañías Talía Teatro e Contraproducións.
Castro de Rei, VIIª Mostra de teatro municipal de
Organizada polo Concello de Castro de Rei e a Escola Municipal de Teatro. Na edición
de 2019, que se celebrou entre o 22 e 24 de marzo, participaron a Escola Municipal de
Teatro de Castro de Rei, con Unha noite de primavera sen sono; a Escola Municipal de
Teatro de Vilalba, con Divinas palabras; e a Escola Municipal de Teatro Pontenova, con
Noite de reis.
Referencias varias:
- C. P. R., “La VII Mostra de Teatro Municipal de Castro de Rei ofrece 3 obras el fin de
semana”, El Progreso, “A Chaira”, 21 marzo 2019, p. 20.
Dá conta da organización da sétima edición da Mostra de Teatro Municipal de Castro de
Rei e aluda á posta en escena da peza Noite de reis da man da Escola Municipal de Teatro
A Pontenova.
Chantada, XXIXª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Organizada polo colectivo teatral Faro-Miño do concello lucense de Chantada. Na edición
de 2019, celebrada do 19 ao 22 de agosto na praza do Cantón, participaron as compañías
galegas Asociación Prodeme, con Un funeral para morrer de risa; Agrupación Teatral
Pico do Castro, con Unha novela de polícias; Dartrela Teatro, con Como medrache; e
Centro Teatral Faro-Miño, con Sintrón nin son.
Referencias varias:
- A. L., “La muestra de teatro Maruxa Villanueva tendrá cuatro agrupaciones”, El
Progreso, “Comarcas”, 3 xullo 2019, p. 11.
Dá conta da programación da vixésimo novena edición da mostra de teatro Maruxa
Villanueva de Chantada.
Chapela, VIIº Ciclo de teatro da Asociación Cultural de

209

Organizado pola Asociación Cultural de Chapela. A edición de 2019, celebrada entre o
12 de xaneiro e o 9 de febreiro no Auditorio do Multiusos do Piñeiral do Crego de
Chapela, contou coa presenza das compañías Agrupación Fedellas, con A bolboreta
Roseta; Xunco de Parderrubias, con O fontaneiro e a miña muller; Sociedade Atlántida
de Matamá, con O enfermo imaxinario; Misturar T, con A reunión dos Zanni; e De
Expresión Producións, con Que é o que precisas?.
Ciclo Principal, Teatro Rosalía de Castro da Coruña
Organizado polo Concello da Coruña no Teatro Rosalía de Castro e celebrado nas
distintas estacións do ano. Na edición de 2017, o ciclo “Outono” celebrouse dende o 22
de setembro até o 23 de decembro. Contou coa presenza das compañías galegas Chévere,
con Curva España; Redrum Teatro, con Invisibles; Limiar Teatro, con Se fosen turistas
levarían gafas de sol; e das compañías foráneas La Cubana, con Adiós Arturo; Micomicón
Teatro, con Donde el bosque se espesa; e Teatro Kamikaze, con Jauría.
Cultura no Camiño, Ciclo
Programa escénico e musical organizado pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e da Axencia de Turismo de Galicia. A edición de 2019 desenvolveuse nos
concellos das rutas xacobeas entre os meses de maio e setembro. Contou coa participación
das compañías galegas Cé Orquestra Pantasma, Circo Chosco, Culturactiva ou Viravolta
Títeres.
Referencias varias:
- M. Abades, “Cultura no Camiño chegará nesta edición a 79 concellos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 24.
Recolle información sobre a sétima edición do circuíto Cultura no Camiño organizado
polo Xunta e que na edición deste ano achegará actuacións escénicas e musicais a 79
Concellos galegos.
Daniel Cortezón, XVIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Ciclo de teatro afeccionado levado a cabo no municipio de Ribadeo que recibe o seu nome
do escritor ribeirense Daniel Cortezón Álvarez. A edición de 2017, que tivo lugar entre
os días 4, 5 e 6 de outubro, contou coa presenza das compañías Os Baluros, con O
menciñeiro á forza; Metátese Teatro, con Na procura dun traballo; e Andaravía Teatro,
con Brincacontos.
Entreculturas, Xº Festival de Teatro
Organizado pola Asociación Cultural La Caja de Pandora en colaboración co Concello
de Verín. A edición de 2019 celebrouse entre o 5 de outubro e o 2 novembro. Participaron
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os grupos de teatro amateur galegos IES Taboada Chivite, con La bella y la bestia o
musical; A Tecedora de Soños, con Las nubes de Aristófanes; Bonobo Teatro, con Tejas
verdes; As Silvardeiras, con Frío de Tango; Teatro Experimental Teb, con Que medo!; e
La Caja de Pandora, con O sofá. Tamén contou coa participación das compañías foráneas
Teatro Coelima (Portugal), con A repartição; e MDM Producciones (Madrid), con Los
dos gemelos venecianos.
Escenas do Cambio, VI Festival de Inverno de Teatro, Danza e Arte en Acción
Festival celebrado en Santiago de Compostela e que inclúe representacións teatrais,
música, conferencias, proxeccións e espectáculos de danza. A edición de 2019, celebrada
entre o 7 e o 16 de febreiro, contou coa presenza dos e das artistas galegas Melania Cruz,
coa peza Empapelado amarelo; Celso Fernández Sanmartín, con A cama do meu avó
Manuel Sanmartín Méndez; e Diego Anido e Borja Fernández, con O inevitable. Tamén
participaron os artistas foráneos María Salgado e Fran MM Cabeza de Vaca, coa peza
Jinete Último Reino. Fragmento 3; Motus, con MDLSX; Isidoro Valcárcel Medina, con
Subida en tres actos; Ana Borralho e João Galante, con Gatillo da felicidade; Alessandro
Sciarroni, con Chroma (35’); Tino Shegal, con Sans Titre (2.000); Ligia Lewis, con Minor
matter; Vera Mantero, con Tres solos; François Chaignaud, con Dumy moyi; Marco
Berrettini, con Ifeel4; e Flora Détraz, con Tutuguri.
Referencias varias:
- Montse García, “Pablo Fidalgo. ‘Es especial contar en Escenas do Cambio con Esther
ferrer e Isidoro Valcárcel”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Entrevista”, 6 febreiro 2019, p. L9.
Dá conta do inicio da quinta edición do festival Escenas do Cambio, dirixido por Pablo
Fidalgo e celebrado na Cidade da Cultura cunha programación que inclúe dazasete pezas
de seis países distintos.
- ECG, “Escenas do Cambio ofrece teatro, danza e arte na Cidade da Cultura”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 7 febreiro 2019, p. 38.
Recolle o programa da quinta edición do ciclo de teatro e danza Escenas do Cambio,
destacando os espectáculos de produción galega de Melania Cruz e Tito Asorey, Celso
Fernández Sanmartín, e Diego Anido e Borja Fernández.
- Montse García, “Empieza el festival más vanguardista”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 8 febreiro 2019, p. L9.
Recolle información sobre primeira xornada do festival Escenas do Cambio, destacando
a performance de Esther Ferrer e o taller Isidoro Valcárcel.
- Montse García, “Celso Fernández Sanmartín. ‘O traballo etnográfico ten sitio na escena
contemporánea”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Escenas do cambio”, 9 febreiro 2019, p. L9.
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Informa da estrea do espectáculo de Celso Fernández Sanmartín baseado nun poemario
seu adicado ao seu avó materno no marco do festival Escenas do Cambio. Trátase da peza
A cama do meu avó Manuel Sanmartín Méndez.
- Montse García, “Colectivo Marciano Balboa”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Escenas do cambio”, “Programación”, 9 febreiro
2019, p. L9.
Dá conta do debut escenográfico do Colectivo Marciano Balboa no festival Escenas do
Cambio coa peza O inevitable.
- Montse García, “Una generación en doce relatos personales”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 14 febreiro 2019, p.
L9.
Recolle o testemuño dalgúns dos participantes no proxecto escénico experimental Gatillo
experimental, creado polos portugueses Ana Borralho e João Galante e desenvolto
durante a celebración do Festival Escenas do Cambio.
EstéNarúa, VIIº Festival Galego de Teatro Amador
Festival de teatro organizado pola asociación cultural Ti e Mais Eu Teatro coa
colaboración do Concello de Ferrol. A edición de 2019 foi cancelada por motivos alleos
á organización.
FIOT, XXVIIIº Festival Internacional “Outono de teatro” de Carballo
Organizado pola Asociación Cultural Telón e Aparte, baixo a dirección do seu presidente,
Alberto Sueiro, e a Concellaría de Cultura do Concello de Carballo. A partir da edición
de 2002 pasou a se denominar “FIOT”. Acolle representacións teatrais, contacontos,
actuacións musicais e distintos tipos de shows. Asemade, no marco deste festival, tivo
lugar o VII Ciclo OTNI e a XVIII edición Rúa dos Contos. Na edición de 2019, celebrada
dende o 27 de setembro e o 1 de novembro, concedeuse o galardón honorífico “Xograresa
de Outono” a Patricia de Lorenzo. Canto á programación, as pezas galegas que se
representaron nas diferentes salas foron: Medida x Medida, de Producións Teatrais
Excéntricas; O electo, de Contraproducións; e Fariña, de Undodez. Doutra banda, o
programa Rúa dos Contos contou coas seguintes obras de teatro: Un conto de michos, de
Pedro Brandariz; e Chola a it girl, de ArtesaCía. No marco do FIOT tamén se desenvolveu
o FioTEEn, funcións para público infantil que se desenvolven en diferentes centros
escolares da vila. Así, a programación do FioTEEn contou con Por unha peseta, da
compañía Apatacón. Xa por último, no Teatro de Rúa participaron XamPatito Pato, con
Só e Compañía Sincronizadas con Oh!Limpiadas.
Referencias varias:
- M. Lavandeira, “Premios para as escolas de fútbol Luis Calvo, Aloumiños e o Outono
de Teatro en Carballo”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”; “Costa da Morte”, 9
xuño 2019, p. 31.
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Dá conta do acto de entrega dos premios a carballés, bergantiñán e galego do ano 2017
concecidos polo Padroado Fogar ao director do FIOT, Alberto Sueiro, na categoría de
Galego do Ano.
- Cristina Viu, “El FIOT carballés se suma al #Metoo con Carmen Maura como madrina”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 setembro 2019, p. 34.
Repasa a programación da nova edición do FIOT e destaca que a violencia machista será
un dos temas protagonistas deste ano. Tamén dedica atención ao espazo OTNI (Obxecto
Teatral Non Identificado), versión alternativa do FIOT adulto.
- José M. Ramos, “Teatro social que convidará a reflexionar dende o FIOT”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 12 setembro 2019, p. 27.
Dá conta da programación do FIOT deste ano, informa de que se celebrará dende o 27 de
setembro até o 1 de novembro e que acollerá 38 espectáculos, con nove estreas entre eles,
e dos que Carmen Maura, a Companhia do Chapitô e Jauría serán os pratos fortes.
- M. L., “Saen á venda as entradas e bonos do FIOT carballés”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da Morte”, 21 setembro 2019, p. 33.
Informa da saída á venda das entradas para o festival no Pazo da Cultura de Carballo.
- M. Lavandeira, “Espectáculos de rúa para levantar o pano do Outono de Teatro
carballés”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 26 setembro
2019, p. 35.
Informa do arranque do Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo e achega
a súa programación, incluíndo espectáculos para o xeral e tamén para o público infantil.
- Marta López, “La irreverente Rúa dos Contos rompe tabúes dende Carballo”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 2 outubro 2019, p. 35.
Dá conta da programación para a segunda semana do FIOT, entre a que destaca o ciclo
Rúa de Contos, que leva o teatro e o humor á rúa e que contará coa participación de
Carmen Maura, Martiño Rivas ou María Hervás.
- José M. Ramos, “Estrea no FIOT carballés da obra ‘Medida x Medida”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 3 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da estrea da peza Medida x Medida no Pazo da Cultura de Carballo no marco
da celebración dunha nova edición do FIOT. Desta peza destácase o feito de que está
coproducida polo propio FIOT con apoio da Xunta e que é unha adaptación dun texto de
Shakespeare.
- C. Crespo, “Cadaval e Shakespeare atópanse de novo na encrucillada”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “música”, 4 outubro 2019, p. 3.
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Dá conta da estrea da peza Medida x medida de Quico Cadaval, quen recrea unha vez
máis ao eterno dramaturgo británico William Shakespeare. A posta en escena deste
espectáculo enmárcase na celebración do FIOT de Carballo.
- J. M. Ramos, “Arte colectiva nas maletas de ‘O Bululú’ en Vimianzo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 4 outubro 2019, p. 34.
Recolle información sobre distintas iniciativas culturais na área de Compostela e alude á
inauguración da mostra 30 anos de Teatro de Morcego no marco da celebración do FIOT.
- Marta López, “El FIOT estrena ‘Medida x Medida’, Shakespeare visto por Quico
Cadaval”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 outubro 2019, p. 35.
Dá conta da estrea do espectáculo Medida x medida que Quico Cadaval dirixe para
Producións Excéntricas no marco da celebración do Festival Internacional Outono de
Teatro de Carballo.
- Irene Pin, “Patricia de Lorenzo. ‘Chévere ten unha misión social”, Sermos Galiza, n.º
368, “fóradeserie”, 17 outubro 2019, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista á actriz e cofundadora de Chévere Patricia de Lorenzo, a
propósito do seu recoñecemento como Xograresa de Outono, no marco dos galardóns
outorgados dende a organización da FIOT. A entrevista recolle, entre outras cousas,
preguntas sobre os seus comezos na compañía, sobre o que se sente ao gañar un Premio
Nacional de Teatro, ou de como augura o futuro de Chévere.
FITEU, XXVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela
Organizado pola Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua da
Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Concello de Santiago de
Compostela e a Aula de Teatro da USC. Na edición de 2019, celebrada entre o 19 e o 22
de febreiro no Salón Teatro, representáronse as pezas galegas A muller que tiña medo e
marchou vivir ao carrefour, a cargo da Aula de Teatro da USC; e Para. Ela, da Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia. Tamén participaron as compañías estranxeiras da
Aula de Teatro da Universidade de Lituania, coa peza Icarus; e a Piccola Compagnia
Impertinente de Italia, con The chinese whispers.
FITEUC, XXVIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
Festival internacional de teatro universitario organizado pola Concellería de Cultura en
colaboración coa Aula de Teatro e Danza da Universidade da Coruña. A edición de 2019,
celebrouse entre o 2 e o 25 de abril no Fórum Metropolitano, o Teatro Rosalía de Castro
e o Normal. Contou coa participación das compañías Aula de Teatro da Universidade de
Santiago de Compostela, coa peza A muller que tiña medo e marchou vivir ao carrefour;
Aula de Teatro Maricastaña da Universidade de Vigo, Campus de Ourense, con
Implosións, drogas, pasma e outras cousas das que preocuparse; Aula de Teatro
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NORMAL da UDC, con Accións; Aula de Teatro da Universidade de Santiago, Campus
de Lugo, con Permeables; e Corifeo Teatro da UDC, con Animaliños “express”.
FITO, XIIº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Este festival naceu da man de Teatrauria, programa de accións para a xestión, produción
e difusión das artes escénicas para as cidades. Está organizado pola compañía teatral
ourensá Sarabela teatro, co apoio do concello de ourense, a deputación provincial, a
universidade de Vigo e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A edición
de 2019 tivo lugar dende o 23 até o 27 de outubro. Contou coa presenza das compañías
galegas Artesa, coa peza Chola a it girl; e Voadora, con Hemos venido a darlo todo.
Participaron tamén as foráneas Salvador Collado (Madrid); L’ explose (Colombia);
Tresperté Circo Teatro (Andalucía); e Teatro en Vilo (Madrid).
Referencias varias:
- Manuel Xestoso, “O simbólico e o material”, Sermos Galiza, n.º 363, “fóradeserie”,
“teatro”, 12 setembro 2019, p. 7.
Recolle información sobre as problemáticas xurdidas na organización da edición do FITO
deste ano a raíz da retirada das axudas e subvencións que, como cada ano, viña achegando
o Concello de Ourense.
- Lara Blanco, “El FITO vuelve con una edición de ‘resistencia”, La Región, “Ciudad”,
11 outubro 2019, p. 15.
Informa da celebración da duodécima edición do FITO pese a falta de apoio económicos
da administración ourensá e así como da programación coa que se porá en marcha este xa
mítico evento.
- S. N., “Un año de cine y teatro”, La Región, “Fin de año 2019, “Cultura”, “Eventos”,
31 decembro 2019, p. 7.
Dá conta dos eventos máis importantes realizados na cidade de Ourense en relación ás
artes escénicas e ao mundo audiovisual ao longo do ano, entre estes eventos se atopan a
Miteu, o FITO e o OUFF
Galicia, XXª Mostra de Teatro Universitario de
Mostra de teatro universitario celebrada na cidade de Santiago de Compostela. A edición
de 2019 tivo lugar entre o 22 de abril e o 16 de maio na sala de teatro Roberto Vidal
Bolaño, no Salón Teatro e no Teatro Principal. Contou coa participación das compañías
Tolemia Teatro, coa peza Balas sobre Broadway; Faísca Teatro, con O que che contei
mentres facías que durmías; Artías Teatro (USC), con Unha noite de escuras intencións;
Aula de Teatro Universitaria de Vigo, con Círculo; Corifeo Teatro (UDC), con
Animaliños; Artías Teatro (USC), con Memoria de Helena e María; Aula Maricastaña de
Ourense, con Implosións, drogas, pasma e outras cousas das que preocuparse; Aula de
Teatro La Barata (USC-Lugo), con Solo de triángulo en Re. 2º movemento 3ª parte,
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Allegro

(pero

non

tanto);

e

Tra

Tra

Teatro

(USC),

con

Arte.

Referencias varias:
- T. Montero, “Balas sobre Broadway’ para celebrar 20 anos sobre as táboas”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, “Mostra
universitaria”, 22 abril 2019, p. L6.
Informa da programación completa do vinte aniversario da mostra de Teatro Universitario
que comezará con Balas sobre Broadway. Informa de que todas as funcións serán ás 21h
e de balde.
- Montse García, “Teatro universitario”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 8 maio 2019, p.
L10.
Anuncia a posta en escena da peza Memoria de Helena e María na Sala Vidal Bolaño da
Universidade de Santiago de Compostela no marco da programación da vixésima edición
da Mostra de Teatro Universitario de Galicia.
Galicia Escena Pro, VIIª Mostra de artes escénicas
Organizada dende 2013 pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) en
cinco espazos de Santiago de Compostela: o Salón Teatro, o Auditorio da Universidade,
o Teatro Principal, a Fundación SGAE e o Auditorio Abanca. A edición de 2019
celebrouse entre os días 10 e 13 de xuño. Ademais de actuacións de danza, maxia e novo
circo, representáronse os espectáculos A compañeira de piso, de Contraproducións;
Bernarda, de Malasombra Producións; Despois das ondas, de ButacaZero; Dúas donas
que bailan, de Teatro do Atlántico; Idiota, de Redrum Teatro; Involución, de Compañía
N+1; Liberto, de Marelas Producións; O empapelado amarelo, de A Quinta do Cuadrante;
A gala, de Licenciada Sotelo; As vacacións máis longas, de Diego M. Buceta; Deixa de
tocala, Sam, de AveLina Pérez & Velpister; Pink Unicorns, de La Macana; e
Ohlimpiadas!!!, de Compañía Sincronacidas. Ademais, no apartado de “proxectos en
formato pitching”, escenificáronse C’set pas possible!, de Marta Iglesias; Clausura de
amor, de Cámara Negra Producións; Dreaming Juliet, de Elefante Elegante; Ilas desertas,
de Artesa Cía; Lixo, de O Baúl da Tía Tola; Nun cuarto da rotonda, de Acusmaster Opus;
Os nenos da varíola, de Pérez&Fernández; Todas as marabillas do mundo, de Producións
Dispersas; e Voa, voa!, de Talía Teatro; e para público infantil A toupiña que quería saber
quen lle fixera iso na cabeza, de A Xanela do Maxín; Circopeta, de Odaiko; Mai Mai, de
Baobab Teatro; e Ummm!!!, de Avento Producións Teatrais.
Referencias varias:
- ECG, “Comeza a preparación de Galicia Escena Pro, do 10 ao 13 de xuño”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 12 marzo 2019, p. 37.
Informa de que a sétima edición do mercado Galicia Escena PRO se celebrará entre o 10
e o 13 de xuño baixo a dirección de Agadic e Ecena Galega e contará coa participación
de numerosos axentes culturais de Galicia e do resto do estado.
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- Montse García, “Escena Pro, en junio”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 12 marzo 2019, p. L10.
Informa da chegada da sétima edición do Galicia Escena Pro comentando que a novidade
deste ano é que comparten a organización Agadic e a asociación Escena Galega.
- Luis Montero, “Todo listo para unha nova Galicia Escena PRO con dúas estreas e máis
‘networking”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 8 xuño 2019, p. 36.
Informa sobre a celebración da sétima edición do mercado Galicia Escena PRO, que este
ano contará coa participación de máis de 150 axentes culturais de Galicia e o resto do
Estado Español.
- Montse García, “Compañías teatrales representan sus nuevas propuestas en Santiago”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 xuño 2019, p. 38.
Dá conta da chegada da sétima edición do Galicia Escena Pro comentando que as
novidades deste ano son que comparten a organización Agadic e a asociación Escena
Galega e que volven os espectáculos de rúa xunto con novas actividades como Cafescena
e Noitescena.
- Montse García, “Galicia Escena Pro continúa hoy con cinco espectáculos”, La Voz de
Galicia “La Voz de Santiago”, “Agenda”; “Para todos los públicos”, “Artes escénicas”,
11 xuño 2019, p. L9.
Informa da programación do segundo día do festival Galicia Escena Pro en que destaca a
representación de Dúas donas que bailan de Teatro do Atlántico.
Isto Ferve, XVº Encontro Contemporáneo de Teatro e Danza
Organizado polo Teatro Ensalle, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) e o Concello de Vigo, celébrase na Sala de Teatro Alternativo
Teatro Ensalle. Na edición de 2019, que tivo lugar do 8 ao 24 de febreiro, participou
Miguel A. Altet, coa peza Bonneville; Macarena Recuerda Sheperd (Euskadi), con ¡Ay,
ya!; e Compañía Nómada e Provisional Danza, con Una vez más.
Laracha, Venres teatrais 2019 da
Ciclo de teatro organizado polo Concello da Laracha en colaboración coa Deputación da
Coruña. A edición de 2019 tivo lugar entre os días 8 e 29 de novembro na Casa da Cultura
desa localidade. Participaron as compañías galegas Ibuprofeno Teatro, con Raclette;
Producións Teatrais Excéntricas, con Carpe Diem; Contraproducións, con A compañeira
de piso; e De Ste Xeito Producións, con Loló e mamá.
Referencias varias:
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- Cibrán Canedo, “Venres teatrais na Laracha”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 3 novembro 2019, p. 37.
Recolle a programación do ciclo Venres Teatrais da Laracha e fai alusión ao compromiso
de carácter cívico deste evento cultural no tocante á concienciación arredor do Día
Internacional Contras as Violencias Machistas.
- M. R. L., “Loló e Mamá’ pecha os Venres Teatrais da Laracha”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 28 novembro 2019, p. 42.
Informa da posta en escena do espectáculo Loló e Mamá da compañía De Ste Xeito
Producións como colofón ao ciclo Venres Teatrais da Laracha.
Lúas de Outono, XI
Ciclo teatral celebrado no coruñés Teatro Rosalía de Castro. A edición de 2019 celebrouse
o 25 de setembro como homenaxe a Manuel María e estivo organizada pola Deputación
da Coruña, o Concello da Coruña e a Fundación Casa Museo Manuel María. Nesta
edición todos os espectáculos foron de carácter musical.
Lugo, XIXª Mostra de Teatro Clásico de
Mostra organizada no marco dun convenio entre o Concello de Lugo e Caixanova e
destinada a rememorar as figuras de recoñecidos autores do século XX. As diferentes
actuacións celébranse no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo. Na edición de
2019, que tivo lugar entre os días 2 de febreiro e 9 de xuño, contouse na “Sección Oficial”
coas representacións das pezas Eroski Paraíso, de Chévere; Cinco minutos sen respirar,
de Ítaca Teatro; Fedra e Cinco horas con Mario, de Pentación; Rey Lear, de Atalaya
Teatro; Commedia, Contra Producións; Dionisio, la vid... y mil noches, de Compañía de
Teatro-Danza Rafael Amargo; Si no te hubiese conocido, de Centro Dramático Nacional
e Octubre Producciones; e para o público infantil A viaxe de Rosalía, de Larraitz Urruzola;
Euria, de Markeliñe; Arlequina, de Os Monicreques de Kukas; A alfombra máxica, de
Babaluva; e Unhas gafas coma as do avó, de A trastenda dos contos.
Lugo-Ourense-A Coruña, XIXª Festival de Teatro Grecolatino
Festival organizado pola asociación Prósopon, a sección galega da Sociedade Española
de Estudos Clásicos e o Concello de Lugo. Ten como obxectivo achegar o teatro
grecolatino aos mozos de Educación Secundaria e Bacharelato. No ano 2017, para
facilitar a asistencia a aqueles centros máis arredados, establecéronse tres sedes: o
Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo, o Auditorio Municipal de Ourense e o
Teatro Colón da Coruña. A edición de 2019, celebrada durante o mes de marzo, contou
coa participación do grupo teatral EMS (Bilbao), coa peza Electra; e cos grupos locais El
Ruiseñor e Noite Bohemia.
Lugo, XXVº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de
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Mostra internacional de teatro universitario celebrada na cidade de Lugo. A edición de
2019, que tivo lugar entre o 26 de marzo e o 1 de abril, acolleu as representacións das
pezas Implosións, drogas, pasma e outras cousas das que preocuparse, a cargo da Aula
de Teatro Universitaria Maricastaña de Ourense; Casa de ilusións, da Aula de Teatro
USC-Campus de Lugo; e A muller que tiña medo e marchou vivir ao Carrefour, da Aula
de Teatro da USC. Tamén contou coa presenza da foránea Teatro El Mayal, da
Universidade de León. O público puido asistir igualmente a actividades teatrais
complementarias, microproxectos artísticos, conferencias, cursos e talleres.
Malpica de Bergantiños, XVª Mostra de Teatro de
Organizada pola Consellería de Educación e Cultura do Concello de Malpica de
Bergantiños. A edición de 2019, que tivo lugar no Auditorio do Centro Cívico de Malpica
de Bergantiños do 25 de outubro ao 6 de decembro, acolleu as representacións de Cranios
privilexiados...ou crítica da razón perralleira, de Mofa&Befa; O montacargas, de Ainé
Producións Acusmaser Opus; Idiota, de Redrum Teatro; e Papar sen cancelas, de
Culturactiva. Tamén se levaron a escena, para público infantil, Os fabulosos cleaners, de
Malasombra Producións; Puño puñete, de Baobab Teatro; e A nena e o grilo máis aló.
Referencias varias:
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica e comenta a
novidade de que se estende aos comercios e hoteis da vila.
Mámoa de Luou, XXII Mes do Teatro da
Ciclo organizado pola Asociación Cultural A Mámoa de Luou (Teo). A edición de 2019,
celebrada entre o 3 e o 30 de novembro, contou coa participación das compañías Aula de
Teatro Municipal de Teo, coa peza Hotel Ramallosa; Grupo de Teatro Xuvenil de Teo,
con Fake; Teatro El Garlito, con Paco Llons, detective privado; e Badius, con A
peregrinaxe. Tamén se representou para o público infantil Barriga Verde, a cargo de
Compañía de Títeres Viravolta.
Manicómicos, XIX Festival Internacional de Teatro Cómico
Organizado pola asociación cultural herculina Manicómicos, coa colaboración do
Concello da Coruña, da Deputación Provincial e de Gadis, acolle actuacións galegas e
internacionais. No ano 2012, a Concellería de Cultura do Concello da Coruña eliminouno
do programa das festas da cidade pero o colectivo Manicómicos decidiu recuperar o
festival xusto o seguinte ano. A edición de 2019 desenvolveuse durante os días 15, 16 e
17 de agosto, no marco das Festas de María Pita, e acolleu diversos espectáculos de teatro
cómico en diferentes espazos da cidade. Contou coa presenza da compañías galegas Mere
Clown, con Aparvolimpiadas; e Sincronacidas, con Oh Limpiadas!. Tamén participaron
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as compañías foráneas Compañía Mar Gómez, con Slapstick e La vie en rose; Cris-Is, con
Wet Floor; Los Barlou, con Set up; e o artista catalán Kerol cun espectáculo de circo
contemporáneo. O festival remata coa celebración dunha Gala no anfiteatro do Parque
Santa Margarida, con números de humor, clown e circo, entre os que destacaron os
compostelanos Circonove.
Referencias varias:
- O. U. V., “El beatbox y la danza se estrenan como disciplinas en el festival de teatro y
humor Manicómicos”; El Ideal Gallego, “Sociedad”, 15 agosto 2019, p. 36.
Recolle a programación do Festival Internacional de Teatro Cómico Manicómicos e
informa de que a edición deste ano inclúe como novidades as disciplinas de beatbox e
danza.
- E. P., “A Coruña inicia hoy la XIX edición de Manicómicos”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 agosto 2019, p. 39.
Informa do comezo do festival de clown e teatro xestual que terá lugar na cidade da
Coruña e que contará cun total de dez espectáculos.
Mañufe levanta o telón, VIª Mostra de Teatro Afeccionado
Organizado pola Asociación Cultural San Vicente de Mañufe. A edición de 2019
celebrouse durante todos os sábados do mes de outubro e contou coa participación dos
grupos teatrais Entretes Teatro, coa peza Saída de emerxencia; Alecrín, con Por fin sos;
Misturart, con A reunión dos Zannis; e Rueiro, con O avarento.
Meaño, Mes do Teatro de
Organizado pola Concellaría de Cultura e Educación e a Oficina Municipal de
Información Xuvenil de Meaño. A edición de 2019 celebrouse no centro social de Dena
os domingos 24 e 31 de marzo. Contou coa representación dos grupos teatrais Grupo
Expresións Teatro, coa peza Como vivir?; e Súa Vila, con Saco roto.
MIT, XXXVª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Mostra de teatro creada en 1973 baixo o nome Mostra de Teatro Abrente. Organizada
pola Concellaría de Cultura do Concello de Ribadavia, está dirixida por Roberto Pascual
e ten como marco a Praza Maior de Ribadavia, o Auditorio do Castelo dos Sarmientos e
as rúas do barrio xudeu, así como a Igrexa da Madalena ou mesmo outras rúas e prazas
da vila. Dende o ano 2000, ao longo do transcurso da Mostra, o público pode elixir a
mellor obra representada, que é galardoada cunha figura representativa que se entrega no
último día da mostra e que supón a invitación para participar na seguinte edición. A
edición de 2019, celebrada entre os días 17 e 27 de xullo, contou coa presenza das
compañías galegas Ainé Producións e Acusmaser Opus, coa peza Nun cuarto da rotonda;
Pistacatro Produtora de Soños S.L., con Orquestra de malabares; Chévere, Curva
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España; A Berberecheira de Chévere, con Anatomía dunha serea; e Voadora, Hemos
venido a darlo todo; e das compañías foráneas El Fedito (Valencia), coa peza Oyun; Un
Poyo Rojo (Arxentina), con Un poyo rojo; Picto Facto (Francia), con Brimborions; Teatro
Línea de Sombra (México), con Amarillo; José y sus hermanos (Cataluña), con Los
bancos regalan sandwicheras y chorizos; Flyhard Producccions (Cataluña), con A.K.A.
(also known as); Cía. Maduixa (Valencia), con Mulïer; Olivier de Sagazan (Francia), con
Transfiguration; La Chana Teatro (Castela e León), con ¡Gaudeamus!; e El Pavón Teatro
Kamikaze (Madrid), con Jauría. Ademais representouse, para o público infantil, a peza
InTarsi, de Compañía de Circo Eia (Cataluña); Dona Barriga Verde, de Larraitz
Producións Artísticas; e Oh!limpiadas, de Cía. Sincronacidas.
Referencias varias:
- X. M. R., “A MIT de Ribadavia celebrará os 35 anos coa prsenza de Olivier de Sagazan,
Chévere e Kamikaze”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 xuño 2019, p. 35.
Recolle información sobre o acto de presentación do programa da Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia (MIT) 2019, onde se anunciou que para esta edición se contará,
entre outros, coa presenza de Olivier de Sagazan, Chévere e Kamikaze.
- X. A. Reboiro, “A compañía Pistacatro, premio de honra da MIT”, La Región, “Verano”
“Provincia”, 6 xullo 2019, p. 22.
Informa sobre a concesión do premio de honra Roberto Vidal Bolaño da MIT á compañía
Pistacatro como recoñecemento ao importante papel xogado por este grupo no
desenvolvemento e consolidación das artes circenses e do cabaré no panorama das artes
escénicas galegas.
- ECG, “Comeza a Mostra de Teatro de Ribadavia”, El Correo Gallego, “Tendencias.
Ciencia. Cultura. Ocio”, 20 xullo 2019, p. 30.
Resume as palabras do presidente da Xunta de Galicia, Alberte Núñez Feijóo na
inauguración da MIT de Ribadavia. Feijóo destacou que o festival non só celebraba a súa
35ª edición senón tamén o medio século do nacemento da asociación cultural Abrente.
Ademais, lembrou as traxectorias de grandes figuras do mundo do teatro galego como
Manuel Lourenzo, Roberto Vidal Bolaño ou Ernesto Chao.
- X. A. R., “O festival arrancou onte oficialmente para ofrecer moita maxia na escena”,
La Región, “Verano”, “Mostra internacional de teatro”, 20 xullo 2019, p. 21.
Informa da inauguración da edición número 35 da MIT nun acto celebrado na capela da
Madalena de Ribadavia no que participaron, entre outros, o director da mostra, Roberto
Pascual, e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
- S. P., “A escea baixou ás rúas da vila”, La Región, “Verano”, “Mostra internacional de
teatro”, 21 xullo 2019, p. 26.
Alude ao espectáculo de rúa da compañía francesa Briomborions- Picto Facto desenvolto
durante a edición deste ano da MIT e informa do resto de actuacións que terán lugar a pé
de rúa.
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- Raquel Vidales, “Ribadavia: medio siglo de resistencia teatral”, El País, “Cultura”,
“Teatro”, 25 xullo 2019, p. 30.
Recolle un breve repaso da longa traxectoria dun encontro como a Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia, destacando o feito de ser o impulsor do teatro galego durante o
franquismo e a súa constante vocación de vangarda. Tamén ofrece información relativa
aos espectáculos e a programación desta edición, con especial atención á estrea da peza
Curva España da compañía Chévere.
- X. A. Reboiro, “Cando o actor crea o texto”, La Región, “Verano”, “Mostra
Internacional de Teatro”, 25 xullo 2019, p. 31.
Informa do obradoiro de formación teatral impartido por Marián Bañobre e Santiago
Cortegoso, “Arredor do teatro documento”, no marco da MIT de Ribadavia.
- X. A. Reboiro, “Despedida teatral ao grande”, La Región, “Verano”, “Mostra
Internacional de Teatro”, 26 xullo 2019, p. 25.
Dá conta da posta en escena da peza Curva España no Castelo de Ribadavia o día 25 de
xullo no marco da celebración da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.
- X. A. Reboiro, “Emotiva homenaxe a Ernesto Chao e Abrente como último acto da
MIT”, La Región, “Verano”, “Mostra Internacional de Teatro”, 28 xullo 2019, p. 29.
Dá conta da celebración dun acto de homenaxe a Ernesto Chao a través do descubrimento
dunha placa na casa natal do actor no marco da celebración da edición número 35 da MIT.
- Patricia Calveiro, “Premian a Pistacatro, incubadora del nuevo circo en Santiago dende
hace 12 años”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 31 xullo 2019,
contracuberta.
Dá conta da concesión do Premio de Honra Roberto Vidal Bolaño 2019 á compañía
circense Pistacatro no marco da celebración da MIT de Ribadavia.
- X. L. Méndez Ferrín, “Títeres históricos en Ribadavia”, Faro de Vigo, “Opinión”, 20
setembro 2019, p. 28.
A propósito da celebración da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, Méndez
Ferrín adica a súa columna de opinión a perfilar a historia da vila que acolle este evento.
Fai un repaso pola Ribadavia medieval, os seus señores e nobres, pero tamén da Ribadavia
contemporánea e a súa burguesía. Conclúe que por riba de todas as historias contadas en
Ribadavia está todo preparado para a representación teatral.
MITEU, XXIVª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Mostra que tivo a súa orixe en 1994, organizada pola Aula de Ourense baixo o nome de
I Mostra de Teatro Galego Universitario de Ourense. En 1996 pasou a constituírse na I
MITEU (Mostra Ibérica/Internacional de Teatro Universitario). Entre os seus obxectivos
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están potenciar o intercambio artístico entre grupos galegos e grupos da Península ou de
fóra dela. Celébrase anualmente no Teatro Principal, aínda que tamén sae por veces a
outros lugares. Ao remate das funcións estabelécese un coloquio sobre a obra e sobre as
distintas xestións dos grupos universitarios. Está organizada pola compañía Sarabela
Teatro xunto coa Aula de Teatro Universitario de Ourense Maricastaña, baixo a dirección
de Fernando Dacosta e a coordinación de Elena Seijo. Conta tamén co patrocinio da
Universidade de Vigo, a Área de Cultura do Concello de Ourense e a Axencia Galega das
Industrias Culturais (AGADIC). Dende 1999 celébrase tamén o “Premio de Dramaturxia
Carlos Couceiro”, que na edición de 2011 engadiu a figura de Begoña Muñoz ao seu
nome, para premiar con 600 euros unha das compañías participantes, ademais dos
premios do público e da MITEU de cada edición. Posteriormente engadiuse un novo
premio, á mellor resolución técnica, denominado “Suso Díaz”. Na edición de 2019, que
se celebrou entre o 25 de abril e o 11 de maio participaron as compañías galegas Rosaura.
Aula de Teatro Universitaria de Ourense, coa peza Indo e vindo; Cordelia. Aula
Universitaria de Ourense, con O corpo estelar; Aula de Teatro da Universidade de
Santiago de Compostela, con A muller que tiña medo e marchou vivir ao Carrefour;
Compañía de Teatro da USC. Lugo, con Casa de ilusións; Aula de Teatro da UVigo, con
Círculo; e Maricastaña. Aula de Teatro Universitaria de Ourense, con Implosións, drogas,
pasma e outras cousas das que preocuparse. Así mesmo, contou coa participación das
compañías foráneas La Industrial Teatral (Cataluña); Citac (Coímbra, Portugal); Teatro
el Mayal (Castela e León); Compañía Vaya (Chile/ Holanda); Aula de Teatro de Granada
(Andalucía); Armazém aério con dance 21+ (Lisboa, Portugal); Grupo de Teatro de la
UPNA (Nafarroa); Aula de Teatro de Murcia (Murcia); La Pequeña Victoria Cen (Castela
e León); Teatre de Pas. Universitat de Lleida (Cataluña); Teuc (Coimbra, Portugal);
Teatro Espressivo (Costa Rica); Teatro La Polea (Nicaragua); Teatr’ubi (Covilha,
Portugal); Alberto San Juan & Fernando Egozcue (Madrid); Los Pinches Chamacos
(México); Teatro del Barrio (Madrid). Tamén se representou para o público infantil a peza
Aprendiz de bruxa, a cargo de Gepetto. Aula de Teatro Infantil de Ourense.
Referencias varias:
- S. F., “La Miteu hace de la calle su escenario”, Faro de Vigo, “Ourense”, 29 abril 2019,
p. 47.
Informa de como se vai desenvolvendo a MITEU, destacando o feito de que o fin de
semana do 27 e 28 abril os espectáculos foron representados a pé de rúa.
- Mariló Pérez, “El miedo, excusa perfecta para actuar”, La Región, “Agenda”,
“Espectáculo”, 30 abril 2019, p. 28.
Informa da posta en escena do espectáculo A muller que tiña medo e marchou vivir ao
Carrefour, da Aula de Teatro Universitaria da USC de Santiago, no marco da celebración
da vixésimo cuarta edición da MITEU.
- Iván Dacal, “Revolución no escenario”, La Región, “Agenda”, “Espectáculo”, 1 maio
2019, p. 18.
Informa da posta en escena dos espectáculos Casa de ilusións, da Aula de Teatro
Universitaria da USC de Lugo, e Algún amor que non mate, da compañía de teatro da
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Universidade Pública de Navarra, no marco da celebración da vixésimo cuarta edición da
MITEU.
- S. N., “Un año de cine y teatro”, La Región, “Fin de año 2019, “Cultura”, “Eventos”,
31 decembro 2019, p. 7.
Dá conta dos eventos máis importantes realizados na cidade de Ourense en relación ás
artes escénicas e ao mundo audiovisual ao longo do ano, entre estes eventos se atopan a
Miteu, o FITO e o OUFF
MOSTRA(TE), XVIII Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Asociación Cultural Solpor, coa colaboración do Concello de Salvaterra
do Miño e a Deputación de Pontevedra. A edición de 2019 tivo lugar na Carballeira das
Fraguiñas entre os días 25 e 27 de xullo. Contou coa participación das compañías
Gargallada Teatro, coa peza Fuga; Teatro do Vilar, con Aspirina para dous; e Teatro
Porta Aberta, con Get back. Tamén se levou a escena a peza para público infantil O papón
e outros contos de comer, a cargo de Codia e Miolo Contacontos.
Negreira, Ciclo de Teatro de
Organizado polo Concello de Negreira en colaboración coa Deputación da Coruña chega
representacións de grupos afeccionados e profesionais. A edición de 2019 desenvolveuse
durante os meses de abril, maio e xuño. Contou coa participación de Os Quinquilláns, coa
peza Language planning; Productora Pistacatro, coa peza Alma non é hippie; Ibuprofeno
Teatro, con O furancho; Malasombra Producións con Bernarda e A historia de Galicia;
e a Escola de Muros.
Referencias varias:
- M. M., “Ciclo de teatro dende Negreira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5
abril 2019, p. 33.
Recolle a programación do Ciclo de Teatro de Negreira, celebrado nesta vila nos meses
de abril e maio e que acolleu a representación de seis pezas de teatro.
Ob-sceno (fóra de escena), Ciclo de Teatro
Ciclo organizado polo Centro Dramático Galego e que se celebra no Salón Teatro de
Santiago de Compostela. A edición de 2019 contou coa compañía Rinoceronte Teatro,
coa peza Alicia morreu de sobredose; Inversa Teatro, con Sofía; e Teatro En-Trance, con
Pulso.
Referencias varias:
- ECG, “Tres montaxes do CDG para celebrar o 17 de maio no Salón Teatro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 maio 2019, p. 37.
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Dá conta da programación posta en marcha no Salón Teatro polo CDG para celebrar o
Día das Letras Galegas, así como do inicio dunha nova edición do ciclo Teatro Ob-sceno.
- Montse García, “Tres obras teatrales fuera del escenario”, La Voz de Galicia, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “A escena”, 24 maio 2019, p. L9.
Dá conta do comezo do ciclo de Teatro Ob-sceno no Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
- Montse García, “Teatro Ob-Sceno”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 26 maio 2019, p. L9.
Dá conta da última función do ciclo de Teatro Ob-sceno no Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
Oroso, Outono Cultural de
Organizado polo Concello de Oroso no Centro Cultural de Sigüeiro. A edición de 2019,
celebrada dende o 18 de outubro até o 22 de novembro, incluíu diversas actividades:
música, danza, maxia, exposicións e teatro. Contou coa presenza das compañías Redrum
Teatro, coa peza Invisibles; e A Panadaría, con Elisa e Marcela. Tamén se representaron,
para público infantil, as pezas Puño Puñete, a cargo de Baobab Teatro; Tic tac toc canta
comigo, de Pablo Díaz; e Alquimia, de Mago Teto.
O Seixo, XXXª Xornadas de Teatro Afeccionado en galego
Ciclo escénico organizado pola Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega en colaboración
co Concello de Mugardos. Na edición de 2019, celebrada entre o 6 e o 8 de decembro no
local social de Bello Piñeiro, participaron as compañías Licor Café, coa peza As feas
tamén casan; A Tenencia, con Ela e el; e A Cova do Trasno, con A morte do estora que
de Guanabacoa.
Outes, XXIV Outono Teatral de
Ciclo organizado polo Concello de Outes. A edición de 2019 celebrouse entre os meses
de setembro e novembro no auditorio da Casa da Cultura. Contou coa participación das
compañías Lila Teatro, con Rara avis; Butaca Zero, con Camiños; Contraproducións, con
A compañeira de piso; e Talía Teatro, con Vida de cans. Para público infantil
representouse a peza A galiza azul, de Tanxarina Teatro.
Referencias varias:
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
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Dá conta da programación da nova edición do Outono Teatral de Outes. Detalla o feito
de que serán trece espectáculos que se representarán no auditorio da casa da cultura do
Concello de Outes e que a entrada será gratuíta.
Paiosaco, IX Ciclo de teatro “Primavera teatral"
Organizado polo Concello de Laracha. Na edición de 2019, celebrada durante o mes de
abril, representáronse os seguintes espectáculos: Idiota, de Redrum Teatro; Un fiambre,
unha rosca e un cancán, de Asociación Cultural Faíscas de Arteixo; e Rodríguez, o loro
de Picadillo, de Melandrainas Teatro.
Referencias varias:
- P. R., “Paiosaco acolle a Primavera Teatral con tres funcións”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da morte”, 2 abril 2019, p. 34.
Recolle a programación para a celebración do noveno Ciclo de teatro Primavera Teatral
de Paiosaco, anunciando que abrirá o ciclo a peza Idiota de Redrum Teatro e que o
pechará a obra Rodríguez, o loro de Picadillo de Melandrainas Teatro.
- M. Lavandeira, “Fin de semana animado con funcións teatrais en Paiosaco, Vimianzo e
Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 abril 2019, p. 35.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Un fiambre, unha rosca e un cancán, da
Asociación Cultural Faíscas de Arteixo o 12 de abril no marco da celebración da novena
edición do ciclo de teatro Primavera Teatral de Poiosaco.
Palas de Rei, XXª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Grupo Metátese Teatro e a sociedade
cultural “Orden de donas e cabaleiros do priorado de Vilar de Donas: Os lobos”. Levada
a cabo a través do Centro de Documentación e Interpretación da Ulloa, esta mostra, que
foi creada coa finalidade de achegar o traballo de grupos afeccionados galegos e foráneos,
conta asemade coa colaboración do Concello, a Concellería de Cultura e a Deputación. A
Mostra, que cada ano homenaxea a unha figura relevante para a cultura galega, decidiu
recoñecer á escritora e dinamizadora da cultura galega Ana Pillado Vega co XIV Premio
Caerón e a Manuel Vieites, actor e director de teatro, co XIX Premio Mácara. A edición
deste ano, que contou coa colaboración Metástese Teatro, Alentía Teatro e o Concello de
Palas de Rei, tivo lugar entre o 27 de agosto e o 7 de setembro en diferentes escenarios
da vila como a Praza do Conello, a casa da cultura e o campo da festa de San Xusto e
Santiago de Albá. Así, contou coa presenza do grupo de animación infantil Barafunda
Teatro, con Bañistas despistados,
Referencias varias:
- Marta de Castro, “La Mostra de Teatro de Palas homenajeará a Ana Pillado y Manuel
Vieites”, El Progreso, “Comarcas”, 23 agosto 2019, p. 9.
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Dá conta da programación da XX Mostra de Teatro Amador de Palas de Rei.
Ciclo Pank de Teatro
Organizado Proxecto Pank + Funboa Escénica, un dos colectivos artísticos que
permaneceron en residencia no Salón Teatro durante a tempada 2018-2019. A través do
seu programa de estadías, o Centro Dramático Galego puxo a disposición das compañías
residentes as instalacións da súa sede e o apoio do equipo técnico para ultimar ou
perfeccionar as súas propostas, moitas delas enmarcadas ademais na iniciativa
Dramaturxente para o apoio, fomento e promoción das novas dramaturxias galegas. A
edición de 2019 celebrouse os días 11 e 12 de xaneiro e puxéronse en escena tres pezas
asinadas por Proxecto Pank e Funboa Escénica, nomeadamente Masa madre + Sal
marina, Eso que vi e Work in progress .
Referencias varias:
- Montse García, “Proxecto Pank y Funboa Escénica, en el Salón Teatro”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”,10
xaneiro 2019, p. L7.
Recolle información sobre o a residencia artística que acolle a sede do CDG durante o
mes de xaneiro e que traerá tres espectáculos da man de Proxecto Pank e Funboa Escénica
de Cristina Balboa e Manuel Parra.
- Rosa Cano, “Proxecto Pank e Funboa Escénica, no Salón Teatro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 10 xaneiro 2019, p. 38.
Dá conta da residencia artística que acolle a sede do CDG durante o mes de xaneiro e dos
tres espectáculos que se porán en escena da man de Proxecto Pank e Funboa Escénica.
Pétit Théâtre
Ciclo teatral en pequeno formato, organizado e desenvolvido no compostelán pub O
Atlántico. A edición de 2019 incluíu comedia, en forma de monólogos, impro e cabaret,
e o desenvolveu o programa ‘Noites de Contos e Lendas’. Celebrouse todos os mércores
entre o 23 de outubro e o 27 de novembro e participaron as compañías Sentido Común;
Quico Cadaval, con Contos de Mortos e Aparecidos; Mago Brunetti; Remolacha
Produccións, con Imprómicas; Cándido Pazó, con Historias con Mar de Fondo.
Referencias varias:
- A. Iglesias, “Sentido Común abre mañana la agenda del ciclo Le Petit Theatre do
Atlántico”, El Correo Gallego, “Santiago”, 22 outubro 2019, p. 26.
Informa do inicio do ciclo de teatro Le Pétit Theatre, organizado polo emblemático local
do casco histórico Pub Atlántico co obxectivo de ofrecer espectáculos escénicos en
pequeno formato. Anuncia que se inicia co grupo narrativo Sentido Común o día 23 de
outubro.
227

Poio Escena, Xº Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro afeccionado organizado pola SCD de Raxó, a SCD de Samieira e a
asociación Armadiña de Combarro, en colaboración co Concello de Poio. Dende o ano
2013 pasou de se celebrar durante un mes a se desenvolver durante a metade do ano con
representacións o último venres de cada mes. A edición de 2019 contou coa participación
das compañías Porta Aberta Teatro, con Get back; Fauna 113 Teatro, con Deus;
Agrupación Teatral Mariñán, con Insania; Pinchacarneiro Teatro, con Bolboretas, a
vinganza; Aturuxo de Melpómene Teatro, con Algo pasa con Paco; Artías Teatro, con
Des-armadas; Redrum Teatro, con Invisibles; e Moura Teatro, con Para lavar, Colón.
Referencias varias:
- F. C., “Festival de Curtas Armadiña e Poio Escena”, Sermos Galiza, n.º 361, “Caderno
de verán”, n.º 49, “Teatro e cinema”, 29 agosto 2019, p. 5.
Dá conta da celebración da décima edición do Ciclo de Teatro Poio Escena e advirte de
que se poderá desfrutar das actividades o último fin de semana de cada mes entre abril e
novembro.
Pon-Teatro, III Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas
Organizado polo Concello de Ponteareas coa axuda dos grupos de teatro afeccionado do
municipio. A edición de 2019 tivo lugar entre o 12 e o 27 de outubro e contou coa
participación de compañías galegas coas pezas para público adulto Todo queda na casa,
do Grupo de Teatro de Xinzo; Simplemente persoas, de Grupo de Teatro A Pena do
Equilibrio; O pequeno poni, de Peta na Porta; Queremos casar a filla, de Pedra do Cabalo;
e O paraugas transparente, de Troteatro.
Ponteatro, VIIº Ciclo
Ciclo teatral organizado polo Concello de Pontevedra que se desenvolve no Teatro
Principal. A edición de 2019, celebrouse entre o 10 de outubro e o 19 de decembro no
Teatro Principal. Contou coa participación das compañías galegas Producións Teatráis
Excéntricas, coa peza Medida x medida; Malasombra Producións, con Bernarda;
Contraproducións S.L, con Commedia; Marelas Producións, con Liberto; Voadora, con
Hemos venidos a darlo todo; Producións Dispersas, con Memorias dun ser humano
disperso; e La Macana, con Pink unicorns.
Ponteceso, XXVIº Ciclo de Teatro
Organizado pola Concellaría de Cultura de Ponteceso, en colaboración coa Asociación
Cultural Monte Branco. A edición de 2019 tivo lugar os sábados 2, 9, 16, 23 e 30 de
novembro no Salón de Actos do E. das Escolas. Representáronse as pezas Elisa e
Marcela, a cargo de A Panadaría; Cinco mulleres que comen tortilla, de Señora Supina;
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Bernarda, de Malasombra; Cranios privilexiados, de Mofa & Befa; e Vida de cans, de
Talía Teatro.
Rede Cultural, Deputación da Coruña
Circuíto cultural organizado e financiado pola Deputación da Coruña e que se
desenvolverá en dezaoito concellos da Costa da Morte. Estrutúrase en dous programas
teatrais: Escena ao vivo, dedicado a propostas profesionais de teatro, títeres, música e
danza; e Alicerces, para propostas non profesionais; e nun programa audiovisual,
denominado Visións, destinado a proxeccións cinematográficas. Na edición de 2019
participaron as compañías Sarabela Teatro, Gazafellos, o Mago Antón, Magín Blanco,
Boabab Teatro, Os Quinquilláns, Pablo Díaz, Roi Casal, Xoán Curiel, Talía Teatro, Paco
Nogueiras, ButacaZero e Iboprufeno Teatro.
Rianxo, Outono Cultural de
Organizado pola Área de Educación, Cultura e Normalización Lingüística do Concello
de Rianxo, coa colaboración da Deputación da Coruña e outras entidades. O teatro ocupa
un papel fundamental neste programa, onde tamén teñen oco as presentacións literarias,
as exposicións, os concertos e até unha acampada na biblioteca municipal. No 2019
celebrouse entre o 8 de novembro e o 28 de decembro e contou coas representacións das
pezas Papar sen cancelas, a cargo de Culturactiva; Casa O’Rei, Ibuprofeno Teatro; e
Falar por falar, de Volta e Dálle Teatro. Para o público infantil, Arnoia, arnoia. O circo
da casa pequena, de Pistacatro Produtora de Soños; e Lambetadas, de Talía Teatro.
Ribeira, Mostra de Teatro de
Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Riveira coa colaboración da
Deputación da Coruña. Na edición de 2019, que tivo lugar no Auditorio Municipal de
Ribeira entre o 27 de setembro e o 5 de decembro, déronse os seguintes espectáculos:
Bernarda, de Malasombra; Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro; Normas para saber vivir
na sociedade actual, de Sarabela Teatro; Idiota, de Redrum Producións; Eu queríame
casare, de Dinamo Producións; Invisibles, de Redrum Producións; Vida de cans, de
Producións Teatrais Talía; A compañeira de piso, de Contraproducións; Carpe diem, de
Producións Excéntricas; Elisa e Marcela, de A Panadaría; e Running, de De Ste Xeito.
Referencias varias:
- S. S., “Diez compañías acudirán a la Mostra de Teatro ribeirense”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza”, 27 xullo 2019, p. 28.
Informa de que o auditorio de Ribeira celebrará a súa Mostra de Teatro entre os días 27
de setembro e 5 de decembro e que nela participarán un total de dez compañías.
- S. S., “Sigue la Mostra e Teatro en Ribeira con ‘Bernarda”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 9 outubro 2019, p. 30.
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Informa da programación da Mostra de Teatro de Ribeira entre a que destaca Bernarda,
de Malasombra e Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro.
Ribeira de Humor, Vº Festival
Impulsado pola Concellaría de Cultura coa colaboración da Deputación da Coruña e
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais). Esta terceira edición de 2019
celebrouse entre o 6 de xullo e o 13 de setembro cun programa de actividades de humor,
clown, circo e teatro. Puideron verse os espectáculos Sue moreno con 4.0; O pallaso
Piter; Muu con crunch; Gala de circo: os 7 magníficos e Mago Teto; Musicirco, de
Magnífique, Dani garcía e Circo Chosco; Mago Xacobe; Abraios de rúa, cos magos Fani
Triana e Martín Camiña; Rogelio, un pallaso en recuperación; A maleta de don Attilio,
de Viravolta; e Contos a pé de rúa, de Caxoto.
Sada, XVª Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Sada que, ademais das diversas
representacións teatrais, presenta outras actividades de xeito paralelo, tales como
coloquios ou cursos monográficos. Concédese ademais o premio Lugrís Freire a aquelas
obras mellor valoradas, podendo participar grupos de toda Galicia e norte de Portugal. Na
edición de 2019, celebrada todos os domingos entre o 15 de setembro e o 27 de outubro
na Casa da Cultura Pintor Llorens, participaron as compañías Grupo de Teatro Licor Café,
coa peza As feas tamén se casan; Compañía Farándula Velutina, con A cantante calva;
Compañía Noite de Bohemia, con Gemelos; Compañía Sal-monela teatro, con Fora de
quicio; e Leneas Teatro, con Tennessee non é lugar. Tamén se representou para o público
infantil Asamblea de Mulleres, a cargo de Grupo de Teatro Sin ir más lejos; e Pecata
Minuta, de Grupo de Teatro Fas que Fas.
San Andrés de Comesaña, XIIIº Certame de Teatro Aficionado
Certame de Teatro afeccionado organizada pola compañía teatral O Trasno Novo Teatro
incluída dentro do Circuíto Galego de Teatro Amador que promociona a Federación
Galega de Teatro (FETEGA). Na edición de 2019, que tivo lugar as catro fins de semana
do mes de setembro, participaron as compañías O Barco Gargallada, con O xogo de
Versalles; Avelaíña Teatro, con A Lola; do grupo Sangue de Dragón do Aturuxo de
Melpomene, con Algo pasa con Paco; e O Tiruleque, con Maitre Pathelin.
Referencias varias:
- Ana Rodríguez, “El circuito gallego de teatro aficionado recala en Comesaña con cuatro
grupos veteranos”, Faro de Vigo, “Vigo [4] costados”, 3 setembro 2019, p. 5.
Dá conta da programación da décimo terceira edición do Certame de Teatro Aficionado
de San Andrés de Comesaña, destacando o feito de que gran parte dos espectáculos son
obras de época e facendo alusión á participación de compañías como Gargallada, Aturuxo
de Melpomene ou Tiruleque.
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- A. Rodríguez, “El festival de teatro aficionado de Comesaña llega a su ecuador”, Faro
de Vigo, “Vigo [4] Costados”, 17 setembro 2019, p. 7.
Fai un repaso pola programación do XIII Certame de Teatro Aficionado de Comesaña
informando da data e a hora á que se representará cada peza de teatro.
Santa Comba, Vº Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro organizado polo Concello de Santa Comba. Na edición de 2019, que tivo
lugar entre o 8 e o 24 de novembro, representáronse as pezas A compañeira de piso e
Fillos do sol, de Contraproducións; Bernarda, de Malasombra Producións; e Invisibles,
Redrum Teatro.
San Telmo, XI Semana de Teatro Amador de Tui
Organizada polo concello de Tui. A edición de 2019 tivo lugar entre o 22 e o 27 de abril
no teatro municipal da localidade. Contou coa participación das compañías Compañía
Artística Interdisciplinar do Espazo Xove de Tui, coa peza Futuro, amor e outras
movidas; Grupo de teatro Atalaia do Centro Sociocomunitario de Tui, con Nin fe nin
café; Grupo de teatro da asociación Cultural Aloia de Pazos de Reis, con Tres sombreiros
altos; Grupo de teatro Chirlomirlo da Asociación Cultural Xuntanza de Randufe, con
Miles gloriosus; Grupo de teatro da Asociación Cultural San Fins de Rebordáns, con Bar
Manolo; e Grupo de teatro infantil Garabullada da Asociación Cultural Xuntanza de
Randufe, con O segredo de Daniel.
Sen Numerar, Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro organizado pola Concellaría de Cultura da Coruña, en colaboración coa
Rede Galega de Teatros e Auditorios, co obxectivo de reforzar a programación do Fórum
Metropolitano e apoiar o traballo de compañías locais e galegas. Na edición de 2019,
celebrada do 25 de xaneiro e o 16 de maio, participaron compañías galegas que
representaron as pezas De abrentes e de ocasos, da compañía Teatro do Atlántico; Vida,
da Compañía Javier Aranda; e STRPTS: Fin de tempada, de Cinema Sticado. Tamén
contou coa participación das compañías foráneas Calema Producciones, con Los Nadies;
Félix Albo Producciones, con Tanatorium; e La estampida, con Lo nunca visto.
Rianxo, Mostra de Teatro
Organizada polas compañías da escola Airiños de Rianxo. A edición de 2019
desenvolveuse durante o mes de xuño e contou coas seguintes representacións: Xogamos
a...?, de Teatrinclis; e Unha de contos descontados, do Grupo das 5.30. Tamén se
representou para público adulto a peza Lendatarias, de Patakamakabra.
Referencias varias:
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- S. S., “Saen a escena en Rianxo as compañías da escola teatral”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza. Costa da Morte. Noia”, 16 xuño 2019, p. 39.
Recolle a programación para esta edición da Mostra de Teatro de Rianxo organizada polas
compañías da escola Airiños de Rianxo no auditorio desta vila.
Teatrofilia, XVIª Mostra de Teatro Amador de Vedra
Festival de Teatro Amador organizado pola Asociación Cultural Papaventos, coa
colaboración do concello de Vedra, FEGATEA e Ullán Teatro. Na edición de 2019,
celebrada no Centro Social da Terceira Idade de Vedra dende o 22 de marzo até o 13 de
abril, participaron, para todos os públicos, as compañías Trémola Teatro (Arteixo), con
Se pechas os ollos; Aula Municipal de Teatro de Carballo, con A bonitísima historia da
princesa Margarida; Escola de Teatro Pábulo (Santiago de Compostela), con Proxecto
Peta Zeta; La caja de Pandora (Verín), con Loucos de atar; A Bóla Azul (Vedra), con A
Bóla Azul; Teatro Muxicas (Ourense), con O inspector; Grupo de Teatro de Andaina PSM
(Dodro), con Full Monty; e Grupo de teatro de maiores do Centro Social de Vedra, con
Paco Llons, detective privado. En canto a participación de compañía foráneas contou con
Compangia Teatrale Trebisonda (Como-Italia), coa peza Violencia; e Teatro de Balugas
(Portugal), con Pão Nosso. Tamén se representaron as pezas destinadas a un público
infantil, Oh!limpiadas, de Cía. Sincronacidas (Santiago de Compostela); Detectives en
Nadal, de Escola de San Miguel de Sarandón (Vedra); Agardando, de Xs Papaventiñxs;
Isto é... isto é... como era isto?, de Grupo de Teatro da A. C. Cotomanguelo (Orazo); e
República de Gundián, de Andaravía Teatro (Vedra).
Teatro no camiño, VIIIº Ciclo teatro afeccionado
Organizado pola asociación cultural Charamela de Melide. A edición de 2019, celebrada
entre os días 5 e 19 de outubro na casa da cultura da localidade, contou coa participación
de Namarella Teatro (Verín), con WC (o baño); Metátese Teatro (Palas de Rei), con O
euromillón; Rebuldeira (Sarria), con Se infiel e non mires con quen; Teatro Lucho (Lugo),
con O achado do castro; e Asociación Cultural Charamela (Melide), con Agárrate que
veñen curvas!.
Teis, I Festival de Teatro Semente
Organizado pola Asociación Pro-Escola Semente de Vigo tivo lugar os días 5, 10, 11 e
12 de maio no Auditorio de Teis. Nesta primeiro edición de 2019 representáronse para
público adulto as pezas Té con Kant de Inversa Teatro e Uralita de Iria Pinheiro. Canto
as obras destinadas a público infantil representáronse Chungo que te cagas, de Peter Punk
Pallaso e Procúra-se Pepa a Loba, da compañía A Cova das Letras.
Terras do Orcellón, XIIª Mostra de Teatro Amador
Organizada polo grupo Tirule, co apoio da Deputación Provincial de Ourense e do
Concello do Carballiño. A edición de 2019 celebrouse entre o 5 e o 27 de outubro no
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Auditorio do Carballiño. Contou coa presenza das compañías Tiruleque Teatro, con A
farsa de Maitre Pathelin; do grupo Sangue de Dragón do Aturuxo de Melpómene, con
Algo pasa con Paco; Namarella, con W.C. (O baño); Teatro Mariñán, con Insania; e Porta
Aberta, con Estraños hábitos.
Referencias varias:
- L. Martínez, “La compañía Tiruleque abrirá la Muestra de Teatro Amador”, La Región,
“Provincia”, 5 outubro 2019, p. 29.
Informa do inicio da Mostra de Teatro Amador Terras de Orcellón coa posta en escena
da peza A farsa de Maitre Pathelin da compañía Tiruleque e ofrece unha breve sinopse
do argumento principal da obra.
Tomiño, Outono Cultural
Organizado polo Concello de Tomiño. A edición de 2019, celebrada durante os meses de
outubro e novembro no Auditorio de Goián incluíu concertos, cinema, teatro e
exposicións. Participou a compañía ButacaZero, coa peza Camiños; Contraproducións,
con Commedia; Chévere, con Anatomía dunha serea; Artesacía, con Chola a it girl; De
Ste Xeito Producións, con Loló e mamá; e Redrum Teatro, con Invisibles. Tamén contou
coa participación das compañías Baobab Teatro, con Contos con Roque e Baila, Roque,
baila; Redrum Teatro, con Contos do recreo; Xarope Tulú, con Nómades; e Malasombra
Producións, con Os fabolusos cleaners, para o público infantil.
Valadouro, XXXVª Semana do Teatro
Xornada de teatro afeccionado organizada polo concello do Valadouro. A edición de
2019, celebrada entre o 1 e o 6 de setembro, contou coa participación dos grupos Os
pícaros da Lagoa, coa peza Asilo por compasión; Lume Escénico, con O achado do
castro; Axóuxeres, con Un divorcio no pobo; O Bordelo, con Toluras de proveito;
Touporrotou, con Comedia bífida; e A Adala de Fazouro, con O que armou unha zoca.
Val do Dubra, Outono Cultural
Ciclo celebrado no auditorio municipal de Bembibre, durante os meses de outubro,
novembro e decembro. A edición de 2019 celebrouse entre os días 26 de outubro e o 21
de decembro e contou coa presenza das compañías galegas Ibuprofeno Teatro, coa peza
O furancho; Culturactiva, con Papar sen cancelas; e Grupo de Teatro do Centro Social
de Maiores de Vedra, con Paco Llons, detective privado, para público adulto; e das
compañías galegas Culturactiva, coa peza Saabor!; e Raquel Queizas, con O xogo de
Nano, para o público infantil.
Viana do Bolo, VIº Ciclo de Outono Teatral
Ciclo organizado pola Asociación Cultural Candea e celebrado na Casa da Cultura de
Viana do Bolo. Na edición de 2019 celebrada entre o 13 e o 26 de outubro,
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representáronse as seguintes pezas: Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro, e Running, de De
Ste Xeito. Ademais, representouse para público infantil Hansel e Gretel, de Avento
Producións.
Referencias varias:
- J. C., “El ciclo teatral de otoño de Viana incluye tres representaciones”, La Región,
“Provincia”, 10 outubro 2019, p. 23.
Informa da programación do VI Ciclo de Outono Teatral de Viana do Bolo.
VigoCultura
Organizado polo concello de Vigo no auditorio municipal, inclúe espectáculos de música,
teatro e danza. A edición de 2019 celebrouse durante os meses de outubro e novembro.
Contou coa participación das compañías galegas ButacaZero, con Despois das ondas;
Redrum Teatro, con Invisibles; e Teatro do Atlántico, con Dúas donas que bailan. No
tocante á programación infantil desenvolvéronse os seguintes espectáculos: Bimaxias: 2
ilusionistas en realidades paralelas, de Fani Triana e Martín Camiña; Todas as
marabillas do mundo, de Producións Dispersas.
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- Ana Fuentes, “El Concello programa 24 funciones en VigoCultura”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 6 setembro 2019, p. 11.
Dá conta da programación da nova edición do ciclo de teatro, cine, música, danza, circo
e maxia VigoCultura.
- Mario Nespereira, “Vigo abre el telón de un otoño cultural”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6
setembro 2019, p. 6.
Dá conta do arranque da nova edición do ciclo VigoCultura así como de gran parte da súa
programación, principalmente dos primeiros espectáculos que se representarán.
Vilagarcía, Ciclo de teatro
Organizado conxuntamente entre o Concello de Vilargarcía e Agadic. A edición de 2019,
que tivo lugar entre os meses de outubro, novembro e decembro, contou cos seguintes
espectáculos: Bernarda, de Malasombra Producións; Anatomía dunha serea, de Chévere;
e O electo, de Contraproducións. Tamén contou co espectáculo para público infantil,
Arlequina de Kukas.
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Referencias varias:
- Fátima Frieiro, “O teatro galego recala en Vilagarcía con Chévere, Kukas e
Malasombra”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 27 setembro 2019, p. 7.
Informa da programación teatral do segundo semestre do ano de Vilagarcía. O ciclo está
promovido conxuntamente entre o Concello e Agadic. Apunta que que as entradas serán
de cinco euros para o público xeral e de tres para os bonificados. Todas as representacións
serán á mesma hora, ás nove da noite.
Vilalba, XXª Mostra de Teatro de
Organizada por Hipócrita Teatro, coa colaboración da Concellería de Cultura, e celebrada
no Auditorio Municipal Carmen Estévez de Vilalba. A edición de 2019, celebrada os días
7 e 16 de marzo, contou coa participación da Escola Municipal de Teatro de Vilalba, coa
peza Divinas palabras; da Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei, con Unha noite
de primavera sen sono; e da Escola Municipal de Teatro de A Pontenova, con Noite de
reis.
Vilalba, IVº Ciclo Sábados de Teatro de
Organizado polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) coa colaboración da Deputación
de Lugo. A edición de 2019 celebrouse os días 8, 16 e 29 de novembro no auditorio
municipal de Vilalba. Contou coa participación das compañías lucenses O Bordelo
(Cervo), coa peza Toluras de proveito; Nova Escena Teatro, con As fillas de Eva; e Escola
Municipal de Teatro, con Arsénico por caridade.
Vilamarín, XXXIIªs Noites Teatrais de
Organizadas polo Concello de Vilamarín e celebradas no auditorio municipal desa
localidade. A edición de 2019, celebrada entre os días 15 e 19 de xullo, contou coa
participación das compañías teatral de Vilamarín, coa peza Despaciño e boa letra; da
Aula de Teatro Universitaria de Ourense “Maricastaña”, con Implosións, drogas, pasma
e oturas cousas das que preocuparse; Talía Teatro, con Vida de cans; Malasombra
Producións, con Bernarda (Vilalba 1975); e Contraproducións, con Commedia.
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “As ‘Noites teatrais’ achegan a escena galega a Vilamarín”, La Región,
“Verano”, 10 xullo 2019, p. 21.
Ofrece un percorrido pola programación da XXXII edición das Noites Teatrais de
Vilamarín con motivo do acto de presentación que realizaron o vicepresidente da
Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, os concelleiros de Desenvolvemento e
Cultura de Vilamarín Marcos Vázquez e Marina Rodríguez.
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Vimianzo, Sábados de outono de
Ciclo de teatro, maxia e música organizado polo Concello de Vimianzo todos os sábados
dos meses de outubro, novembro e decembro na Casa da Cultura da localidade. A edición
de 2019 tivo lugar entre o 5 de outubro e o 30 de novembro na Casa da Cultura.
Participaron as compañías galegas Ximiela, coa peza Raigame; Contraproducións, con A
compañeira de piso; Acusmaser Opus, con Nun cuarto da Rotonda; Xurxo Cortázar, co
monólogo Desconexión; Talía Teatro, con Vida de Cans; Chévere, con Anatomía dunha
serea; e Contraproducións, con O Electo.
Xosé Agrelo, XIIIª Mostra de TeatroMostra de teatro organizada polo Concello de Muros
coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC).
A edición de 2019 tivo lugar dende o 20 de abril até o 25 de maio no auditorio municipal
con representacións e contacontos. Participaron as compañías Muxicas, con O inspector;
Contraproducións, con Fillos do sol. Ademais, tamén contou cunha programación infantil
na que participou a compañía A Tropa de Trapo, con Catro monos.; Andaravía Teatro, de
Brincacontos; e A máquina do tempo, de Teatro Ghazafelhos.
Referencias varias:
- E. P., “Muros pone en marcha la XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. O Sar. Costa da Morte”, 22 abril 2019, p. 24.
Dá conta da programación da XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muros.
- M. T., “Dos actuaciones en al recta final de la Mostra de Teatro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Noia. Muros”, 8 maio 2019, p. 32.
Dá conta da posta en escena das pezas A máquina do tempo e Brincacontos no marco da
celebración dunha nova edición da Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muros.
Zas, IVª Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose de
Organizada polo Concello de Zas coa colaboración do grupo de teatro Badius. A edición
de 2019 celebrouse do 23 de marzo ao 27 de abril nos auditorios de Baio e de Zas. Contou
coa participación das compañías; Agrupación Teatral Mariñán, coa peza Insania;
Pinchacarneiro Teatro, con Bolboretas: A Vinganza; Sen Cancelas Teatro, con 2010; e
Gargallada Teatro, con O Xogo de Versalles. Para público infantil, representouse a peza
Chicago, do Grupo de Teatro Ultreia de Ortigueira.
Referencias varias:
- J. M. R., “Corenta e tres obras para a cuarta Mostra de Teatro Afeccionado Labarta
Pose”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 26 febreiro 2019, p.
34.
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Recolle parte da programación da cuarta Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose de
Zas e informa de que a temática predominante vai ser o humor, así como da alta
participación das compañías amador e das contías dos premios concedidos.
- R. L., “Insania’ iza hoy el telón de la Mostra de Teatro Labarta Pose en Zas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 marzo 2019, p. 33.
Informa da posta en escena da peza Insania da Agrupación Teatral Mariñán de Betanzos
no auditorio municipal de Zas o día 23 de marzo como punto de partida da Mostra de
Teatro Afeccionado Labarta Pose.
- M. Lavandeira, “Fin de semana animado con funcións teatrais en Paiosaco, Vimianzo e
Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 abril 2019, p. 35.
Dá conta da posta en escena da peza O Xogo de Versalles de Gargallada Teatro o 27 de
abril no marco da celebración da cuarta edición da Mostra de Teatro Labarta Pose.
- Cibrán Canedo, “Premios teatrais en Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Convidado especial”, 9 xuño 2019, p. 32.
Dá conta do acto de entrega de premios dos grupos escollidos polo xurado durante a
celebración da IV Mostra de Teatro Labarta Pose.
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III.5.2. ESTREAS
III.5.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Compañía A Feroz: Santa Inés
Referencias varias:
- ECG, “Feroz estrea o espectáculo ‘Santa Inés”, El Correo Gallego, “Santiago”, 4
decembro 2019, p. 25.
Dá conta da posta en escena da peza Santa Inés da compañía A Feroz na igrexa da
Universidade de Santiago no marco do programa Hildegarda. As mulleres na tradición
cristiá.
- Montse García, “A Feroz”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Teatro”, 20 decembro 2019, p. L10.
Informa da representación do espectáculo Santa Inés da compañía A Feroz na igrexa da
Universidade de Santiago o 20 de decembro.
- Goretti Sanmartín Rei, “2019, un ano de contrastes”, El Correo Gallego, “Especial”, 31
decembro 2019, p. 30.
Recolle unha reflexión de Goretti Sanmartín arredor do lugar da cultura durante o ano
2019 e fai alusión á compañía A feroz e destaca o seu poderoso programa de
deconstrución feminista sobre santas e místicas.
Teatro do Adro: Cartóons
Referencias varias:
- Andrés Bernárdez, “O mellor teatro galego en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 setembro 2019, p. 26.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela e que contará, entre
outras, coa posta en escena da peza Cartóons.
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
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Ainé Producións: O montacargas
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Nun cuarto da rotonda. Beckett # Pinter”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 724, “Teatro”, 19 setembro 2019, p. VIII.
Recolle unha introdución da transformación das artes escénicas no paso da modernidade
á posmodernide, aludindo, entre outros, a Beckett ou a Pinter, autores dos textos A última
cinta de Krapp (1958) e O montacargas (1957) respectivamente. O primeiro dos textos é
unha reflexión sobre o paso do tempo. O segundo unha sorte de acontecementos ilóxicos
nun ambiente claustrofóbico. O segundo destes textos serve de base para a creación dun
espectáculo teatral dentro do panorma dramático galego. O montacargas é un espectáculo
que, baixo a dirección de Evaristo Calvo, leva á escena a compoñía Acumaster Opus.
Referencias varias:
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica entre a que se
encontra O montacargas. Tamén comenta que este ano a oferte esténdese a comercios e
espazos hosteleiros da vila.
Arte Pingüe Teatro: Communicatio, dirección e interpretación Sergio Alfonso, Toñi
Caseiro, María Francelina e José Mejuto
Referencias varias:
- Mar Mato, “Historia dunha cena revolta”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 26
novembro 2019, p. 51.
Ofrece unha breve nota sobre o proceso de creación do grupo Arte Pingüe Teatro co gallo
da posta en escena da súa peza Communicatio no Auditorio de Teis de Vigo o día 30 de
novembro.
Arume Teatro: Fin de partida
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Comienza el XVI Ciclo Musical BMS”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, Escena”, 30 xuño 2019, pp. 62-63.
Dá conta da representación de Fin de partida, de Samuel Beckett, no Teatro Principal de
Pontevedra.
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Arume Teatro: Resurreción
Referencias varias:
- Belén López, “Seis planes para Semana Santa en Pontevedra (lejos de las procesiones)”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 16 abril 2019, p. 34.
Anuncia a estrea do novo espectáculo da compañía Arume, Resurreción, e informa da súa
posta en escena no Teatro Principal de Pontevedra o sábado 20 de abril no marco da
programación cultural desta vila para a celebración da Semana Santa.
- Cuca M. Gómez, “Un Semana Santa muy intensa”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 21 abril 2019, p. 62.
Dá conta da representación da peza Resurrección no Teatro Principal de Pontevedra e
informa de que o recaudado será destinado a Cáritas Interparroquial.
Asociación Chumpá Teatro (Cuntis): Os intocables
Referencias varias:
- Fernando Salgado, “El ciclo Teatro de Outono propone la reflexión a través de tres
comedias”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 2 outubro
2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena da peza Os intocables da Asociación Chumpá Teatro no
Auditorio Municipal de Caldas de Reis no marco da programación do ciclo Teatro de
Outono organizado por este Concello.
- Suso Souto, “Aguiño presenta una Mostra de Teatro de carácter solidario”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”; “Barbanza. Noia”, 3 novembro 2019, p. 35.
Informa da representación da peza Os intocables da Asociación Chumpá Teatro no marco
da programación da undécima edición da Mostra de Teatro Afeccionado Francisco
Lorenzo Mariño.
AveLina Pérez & Velpister: Deixa de tocala, Sam
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Residencia artística no Salón Teatro co Camiño Escena Norte”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 3 setembro 2019, p. 31.
Informa do comezo do programa Camiño Escena Norte, unhas residencias artísticas que
se desenvolveron no Salón Teatro de Santiago e que acolleron, entre outros, o espectáculo
Deixa de tocala, Sam.
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- Montse García, “El Salón Teatro acogerá una decena de espectáculos hasta final de año”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “ A
escena”, 3 setembro 2019, p. L6.
Dá conta da programación do Salón Teatro de Santiago de Compostela até finais de ano
que contará coa representación de Deixa de tocala, Sam.
- Andrés Bernárdez, “O mellor teatro galego en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 setembro 2019, p. 26.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela e que contará, entre
outras, coa posta en escena da peza Deixa de tocala, Sam.
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Montse García, “AveLina Pérez: ‘En ‘Deixa de tocala, Sam’ hai humor, un humor un
pouco negro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Teatro”, “Esta fin de semana”, 21 setembro 2019, p. L9.
Dá conta da función que terá lugar o 21 de setembro ás seis da tarde no Salón Teatro de
Santiago de Compostela e ofrece unha breve entrevista con Avelina Pérez, creadora
escénica da obra.
ButacaZero: Despois das ondas, texto Ernesto Is, dirección Xavier Castiñeira,
interpretación Nerea Brey.
Referencias varias:
- Andrea G. G., “Despois das ondas' chega este venres para homenaxear a actriz María
Casares na súa cidade natal”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 1 maio 2019, p. 36.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Despois das ondas no Teatro Colón de A
Coruña. Trátase dun espectáculo que recrea a biografía de María Casares en tres etapas
interpretadas por tres actrices distintas.
- Ana Fuentes, “El Concello programa 24 funciones en VigoCultura”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 6 setembro 2019, p. 11.
Informa da posta en escena da peza Despois das ondas de ButacaZero no marco do
programa VigoCultura.
- Mario Nespereira, “Vigo abre el telón de un otoño cultural”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6
setembro 2019, p. 6.
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Informa do arranque da nova edición do ciclo VigoCultura e da inclusión, na súa
programación, da peza Despois das onda.
- A. S., “La gran María Casares regresa a las tablas en Vigo interpretada pro Belén
Constela”, Faro de Vigo, “TV/ Espectáculos”, 10 outubro 2019, p. 51.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Despois das ondas de ButacaZero no
Auditorio do Concello de Vigo o 18 de outubro.
- Blanca Paz, “Nerea Brey. ‘Estou nerviosa por actuar na casa, pero tamén teño máis
ganas”, Diario de Pontevedra, “Deza”, 17 outubro 2019, p. 3.
Dá conta dunha entrevista a Nerea Brey na que a actriz que encarna a María Casares no
espectáculo Despois da ondas fala sobre a súa experiencia como actriz e da necesidade e
importancia de achegar o teatro ao medio rural.
Cándido Pazó: Eu non digo nada
Referencias varias:
- Brais Fdez., “Maxia, teatro, obradoiros, humor e música, protagonistas en Zas”, El
Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 47.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello de Zas, onde contaron, entre
outras, con Cándido Pazó e o seu monólogo Eu non digo nada.
Casa Hamlet: O negro das viúvas
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “A irmandade dos ‘Nobeis do teatro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad
y cultura”, 27 marzo 2019, p. 12.
Dá conta da estrea de O negro das viúvas unha peza de Casahamlet insipirada en textos
de Shakespeare, Cunqueiro, Manuel Lourenzo, Sara Kane e Harold Pinter, na galería
coruñesa Portas Ártabras.
Centro Dramático Galego (3): Neorretranca e posmorriña, texto baseado en Fantasía
n.º 5 en sol ou non, de Esther Carrodeguas e Boisaca ou a divina desgraza, de Roi Vidal,
dirección Gena Baamonde, interpretación un elenco de 10 actrices.
Recensións:
- Montse García, “O ADN galego toma a escena”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Cine”,
12 abril 2019, p. 9.
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Ofrece unha sinopse da última produción propia do CDG a propósito da súa estrea no
Salón Teatro de Santiago de Compostela durante o mes de maio. Informa de que é unha
peza creada a partir dos textos de Roi Vidal e Esther F. Carrodeguas, que o elenco está
integrado exclusivamente por mulleres e que a súa temática fundamental ten que ver coa
definición da identidade galega.
- Manuel Xestoso, “A nave de Teseo”, Sermos Galiza, n.º 343, “fóradeserie”, “teatro”,
25 abril 2019, p. 7.
Comeza resumindo o paradoxo de Teseo para explicar as contradicións coas que se
manexa a identidade para dar conta do último espectáculo do CDG, Neorretranca e
posmorriña, que busca representar a identidade galega como un concepto inaprensible.
Dise que a peza está baseada nun texto de Esther F. Carrodeguas e outro de Roi Vidal,
Fantasía n.º 5 en sol ou non e Boisaca ou a divina desgraza respectivamente.
- Manuel F. Vieites, “Camiños por andar. Esther F. Carrodeguas e Roi Vidal Ponte no
CDG”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 718, “Escena”; 20 xuño 2019, p. VIII.
Comeza facendo alusión á profesionalización do sector teatral galego e dalgúnhas
propostas encamiñadas a este obxectivo, entre as que destacan as experiencias postas en
marcha polo CDG baixo o título de DramaturXa ou DramatUrxente. E continúa
analizando o espectáculo Neorretranca e posmorriña, primeiro a parte e inspirada no
texto de Roi Vidal e despois a inspirada no de Esther F. Carrodeguas. Da primeira das
partes di que está asentada nun esquema clásico, case aristotélico, e en chave de farsa,
onde se recrea un tópico da literatura universal, a catábase. Da segunda di que ten un
esquema moito máis abeirado, parecido a un concerto de hip-hop, onde está presente a
reivindicación e a denuncia. Na valoración global do conxunto fala dun hiperenxebrismo
posmoderno.
Referencias varias:
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
- Montse García, “A dramaturxia galega contemporánea vertebra a nova tempada do
CDG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2019, p. 35.
Recolle a data de estre da última produción do CDG, Neorretranca e posmorriña, así
como unha breve achega da súa temática. En relación a isto tamén se mencionan os
espectáculos que se estrearán este ano en coprodución co propio Centro Dramático.
- Montse García, “Elenco femenino en el nuevo montaje del CDG”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 9 febreiro 2019, p.
L9.
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Informa da estrea da última montaxe do CDG, Neorretranca e posmorriña, o 11 de abril.
Tamén salienta o feito de que o elenco estea composto única e exclusivamente por
mulleres.
- Montse García, “O CDG escanea a identidade galega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9
abril 2019, p. 35.
Dá conta da estrea da nova produción do Centro Dramático Galego o 11 de abril no Salón
Teatro de Santiago de Compostela. Trátase dunha montaxe con pezas de Carrodeguas e
Vilar Ponte baixo a dirección de Gena Baamonde.
- Lorenzo Fernández, “Chega ‘Neorretranca e posmorriña’ da man do CDG a
Compostela”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 10 abril 2019, p. 40.
Informa da estrea da peza Neorretranca e posmorriña no Salón Teatro de Santiago o 11
de abril. Trátase do último espectáculo de produción propia do Centro Dramático Galego,
cuxa temática xira en torno á cuestión identitaria galega.
- Montse García, “Destacan a aposta do CDG por autores vivos na montaxe ‘Neorretranca
e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “A escena”, 10 abril 2019, p. L10.
Dá conta da estrea da peza Neorretranca e posmorriña no Salón Teatro de Santiago o 11
de abril. Trátase do último espectáculo de produción propia do Centro Dramático Galego,
con pezas de Carrodeguas e Vilar Ponte baixo a dirección de Gena Baamonde, cuxa
temática xira en torno á cuestión identitaria galega.
- Montse García, “Neorretranca e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 12 abril 2019, p.
L10.
Dá conta da función desta peza que terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela
o 12 de abril ás oito e media. O prezo da entrada é de dez euros.
- Montse García, “Neorretranca e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 14 abril 2019, p.
L10.
Informa da representación desta peza que terá lugar no Salón Teatro de Santiago de
Compostela o 14 de abril, día do espectador. O prezo da entrada é de cinco euros.
- Montse García, “Neorretranca e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 18 abril 2019, p.
L6.
Dá conta da representación de Neorretranca e posmorriña no Salón Teatro de Santiago
de Compostela e informa de que ao final da función haberá un encontro co elenco.
- Montse García, “Neorretranca e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 3 maio 2019, p. L10.
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Dá conta da antepenúltima función de Neorretranca e posmorriña que terá lugar no Salón
Teatro de Santiago de Compostela o 3 de maio cun prezo de dez euros.
- Seve Nieves, “Neorretranca e posmorriña”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 17
maio 2019, p. 15.
Ofrece unha sinopse da peza con motivo da función que terá lugar no Auditorio da Sede
Afundación de Pontevedra.
- Alicia Pardo, “O significado de ser galego”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 24 maio 2019, p. 26.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Neorretranca e posmorriña no Teatro Rosalía
de A Coruña os días 24 e 25 de maio.
- S. S., “Nova cita teatral, con ‘Neoretranca e posmorriña’, o 14”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza”, 9 xuño 2019, p. 29.
Informa de que a nova peza do Centro Dramático Galego representarase no auditorio de
Rianxo.
- Montse García, “Regresa ‘Neorretranca e posmorriña’ al Salón Teatro”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 18 xuño
2019, p. L9.
Dá conta de que a obra Neorretranca e posmorriña volverá a representarse no Salón
Teatro de Santiago de Compostela entre os días 27 e 30 de xuño con catro novas funcións,
a primeira con encontro co elenco ao final.
- Montse García, “Neorretranca e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 27 xuño 2019, p.
L9.
Anuncia a posta en escena da peza Neorretranca e posmorriña no Salón Teatro de
Santiago de Compostela o día 27 de xuño.
- Francisco Franco, “Neoretranca y posmorriña”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 28
xuño 2019, p. 13.
Informa da posta en escena da peza Neorretranca e posmorriña no auditorio de
Afundación de Vigo o 5 de xullo. Trátase dunha montaxe do CDG dirixida por Gena
Baamonde que aborda o tema da identidade galega.
Aula de Teatro do Centro de Información á Muller (CIM) de Pontevedra (1): O
atraco, dirección Andrea Bayer
Referencias varias:
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- Cuca M. Gómez, “Entre periodistas anda el juego”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Escenario”, 26 xaneiro 2019, pp. 62-63.
Dá conta da representación da peza O atraco no Teatro Principal de Pontevedra e cuxa
entrada foi gratuíta.
Aula de Teatro do Centro de Información á Muller (CIM) de Pontevedra (2): O
convento, dirección Andrea Bayer
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Entre periodistas anda el juego”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Escenario”, 26 xaneiro 2019, pp. 62-63.
Dá conta da representación da peza O convento no Teatro Principal de Pontevedra e cuxa
entrada foi gratuíta.
Chévere: Curva España
Recensións:
- Manuel Xestoso, “Desvertebrar. Curva España, a última montaxe de Chévere”, Sermos
Galiza, n.º 367, “fóradeserie”, “teatro”, 10 outubro 2019, p. 7.
Comeza explicando a idea do ferrocarril como eixo vertebrador ou estruturador de
nacións, temática que está presente na última montaxe de Chévere, Curva España. A
continuación relaciona a estrea da peza coa súa marcha como compañía residente no
auditorio de Teo, e laméntase pola miopía que padece quen toma esta decisión e tantas
outras que pasan polo nulo apoio ao sector cultural galego. Despois xa pasa a centrarse
máis na peza como tal, e no contido da mesma, e di que “compara os mitos que crea o
pobo para xustificar a súa inacción coa mitoloxía moderna creada polo falseamento dos
feitos realizado polos medios de comunicación e a súa subordinación ao poder económico
e político”.
- Camilo Franco, “Curva Teo”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 201, “Fatiga ocular”, 13 outubro 2019, p. 7.
Comeza facendo alusión ao feito de que Chévere marche, case de maneira forzosa, da súa
sede no Concello de Teo. E aporta algúns datos sobre o acordo que a compañía tiña co
Concello para o uso do local, podendo usalo como espazo de traballo habitual onde
ensaiar, estrear espectáculos, etc. Tamén fai un percorrido pola traxectoria deste grupo
durante a súa estancia no auditorio de Teo, loando a grande actividade e a gran
programación cultural. Ao mesmo tempo laméntase de que isto chegue ao seu fin e
vincúlao co cambio na corporación municipal tras as últimas eleccións. E finalmente fai
alusión á Sala Nasa e aos problemas co alcalde de Santiago daquela altura. Esta
exposición faise dende a metáfora da curva, de como as cousas viran, como se entrasen
nunha curva, e todo isto en relación ao último espectáculo de Chévere, Curva España.
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Referencias varias:
- Jaureguizar, “Chévere pregunta por que se optou pola peor opción no tren galego”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 5 xuño 2019, p. 42.
Recolle información relativa ao novo espectáculo da compañía Chévere, Curva España,
e á súa estrea na MIT o día Da Patria.
- Jaureguizar, “Non todos temos unha curva propia”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 187, 9 xuño 2019, p. 8.
A propósito dun artigo que recolle a traxectoria do actor Miguel de Lira alúdese á última
peza do grupo Chévere, Curva España, de cuxo elenco forma parte o propio de Lira.
- Raquel Vidales, “Ribadavia: medio siglo de resistencia teatral”, El País, “Cultura”,
“Teatro”, 25 xullo 2019, p. 30.
Recolle un breve repaso da longa traxectoria dun encontro como a Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia, e tamén ofrece información relativa aos espectáculos e a
programación desta edición, con especial atención á estrea da peza Curva España da
compañía Chévere.
- X. A. Reboiro, “Despedida teatral ao grande”, La Región, “Verano”, “Mostra
Internacional de Teatro”, 26 xullo 2019, p. 25.
Dá conta da posta en escena da peza Curva España no Castelo de Ribadavia o día 25 de
xullo no marco da celebración da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.
- Sonia Portela, “Un pedaleo de dos mil kilómetros para despertar conciencias”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago, “A la última”, “Chévere, sin fronteras”, 20 agosto 2019,
contracuberta.
Informa de que a última obra de Chévere foi seleccionada, de entre máis dun millar de
propostas, para participar na Feira de Teatro de Ciudad Rodrigo
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego entre a que
se encontra a peza Curva España.
- Montse García, “Curva España’, de Chévere, dos días en el Auditorio”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 17
setembro 2019, p. L9.
Informa de que a novo espectáculo de Chévere representarase durante dous días no
Auditorio de Galicia e ofrece unha pequena sinopse da peza.
- S. N., “Curva España”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 27 setembro 2019, p. 15.
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Achega unha breve sinopse da obra e informa de que se representará no Auditorio
Municipal de Verín o 28 de setembro.
- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a representación de Curva España.
- Montse García, “Chévere”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A Escena”, 11 outubro 2019, p. L8.
Dá conta da representación da última obra de Chévere no Auditorio de Galicia os días 11
e 12 de outubro e de que a entrada ten un prezo de doce euros.
- Alicia Pardo, “Os trens perdidos de Galicia”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 14 outubro 2019, p. 8.
Dá conta da posta en escena da peza Curva España da compañía Chévere no Teatro
Rosalía de A Coruña o 18 de outubro.
- Irene Pin, “Patricia de Lorenzo. ‘Chévere ten unha misión social”, Sermos Galiza, n.º
368, “fóradeserie”, 17 outubro 2019, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista á actriz e cofundadora de Chévere Patricia de Lorenzo, na que se
lle pregunta, entre outras cousas, polos seus comezos na compañía, polo que se sente ao
gañar un Premio Nacional de Teatro, ou sobre como foi crear un proxecto como Curva
España.
- Sol Elvira, “Lalín le rinde homenaje a Neira Vilas con una muestra en la biblioteca”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa”, 6 novembro 2019, p.
32.
Dá conta da posta en escena da obra Curva España no salón teatro do Concello de Lalín
o día 8 novembro con motivo da conmemoración do Día de Neira Vilas.
- Mar M., “Chévere viste o disfraz de detective para analizar un asasinato e o termo
España”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 7 novembro 2019, p. 51.
Informa da posta en escena da peza Curva España da compañía Chévere no Teatro da
Cidade Universitaria do CUVI. Tamén se recollen algunhas impresións a respecto da obra
como o feito de ser unha crítica á sociedade actual e unha revisión de como se foi
construíndo a nación española.
Colectivo Marciano Balboa: O inevitable
Referencias varias:
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- Montse García, “Colectivo Marciano Balboa”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Escenas do cambio”, “Programación”, 9 febreiro
2019, p. L9.
Dá conta do debut escenográfico do Colectivo Marciano Balboa no festival Escenas do
Cambio coa peza O inevitable.
Compañía de Teatro da USC Lugo: Casa das ilusións, dirección Paloma Lugilde.
Referencias varias:
- Iván Dacal, “Revolución no escenario”, La Región, “Agenda”, “Espectáculo”, 1 maio
2019, p. 18.
Informa da posta en escena dos espectáculos Casa de ilusións, da Aula de Teatro
Universitaria da USC de Lugo, no marco da celebración da vixésimo cuarta edición da
MITEU.
- Rubén Balsameda, “Éxito de la compañía de teatro USC-Lugo en el festival de Toledo”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 7 maio 2019, p. 8.
Dá conta da representación de Casa de ilusións no Festival Nacional de Teatro
Universitario de Toledo. Sinala que a obra gañou os premios ao mellor elenco, mellor
actriz principal e mellor perfomance ou peza de microteatro.
- Montse García, “Teatro universitario”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Actos hoy”, “A escena”, 14 maio 2019, p. L10.
Dá conta da posta en escena da peza Casa de ilusións no Teatro Principal de Santiago de
compostela o día 14 de maio.
Contraproducións: O electo
Referencias varias:
- Cristina Viu, “El FIOT carballés se suma al #Metoo con Carmen Maura como madrina”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 setembro 2019, p. 34.
Repasa a programación da nova edición do FIOT e destaca, entre outras, a peza de teatro
O electo.
- Fátima Frieiro, “O teatro galego recala en Vilagarcía con Chévere, Kukas e
Malasombra”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 27 setembro 2019, p. 7.
Informa da programación teatral do segundo semestre do ano de Vilagarcía. O ciclo está
promovido conxuntamente entre o Concello e Agadic. Apunta que que as entradas serán
de cinco euros para o público xeral e de tres para os bonificados. Todas as representacións
serán á mesma hora, ás nove da noite e entre elas encóntrase O electo.
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- Nacho G. Menéndez, “Mourelos. ‘Debuto en el teatro después de 20 años como actor”,
El Progreso, “Vivir”, “Cine”, 22 outubro 2019, p. 47.
Dá conta do debut de Antonio Mourelos no mundo do teatro coa estrea da peza O electo
no marco da celebración do FIOT de Carballo. Tamén se fai alusión á homenaxe que se
lle rendeu durante a Semana do Cine de Lugo mediante a presentación dun libro sobre a
súa figura e a inauguración dunha placa.
Grupo de Teatro Dar Trela: Cas Rohelia, dirección Clara Vázquez
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “Unha vivenda acollerá a nova montaxe teatral de Dar Trela”, La Región,
“Provincia”, 2 xullo 2019, p. 28.
Dá conta da estrea da peza Cas Rohelia da recentemente creada compañía Dar Trela
nunha casa ao pé da ponte de Toscaña no Concello de Carballiño o día 5 de xuño.
De Ste Xeito: Running
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- J. C., “El ciclo teatral de otoño de Viana incluye tres representaciones”, La Región,
“Provincia”, 10 outubro 2019, p. 23.
Informa da programación do VI Ciclo de Outono Teatral de Viana do Bolo entre a que se
encontra a obra Running.
Deuve: Guerra de identidade, dirección Avelino González
Referencias varias:
- Fernando Franco, “¡Qué guerra la tuya, Vuku!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
30 outubro 2019, p. 11.
Dá conta da estrea do espectáculo Guerra de identidade no Auditorio do Concello de
Vigo e indica que se trata dun monólogo sobre unha filla e un pai coa guerra de
Yugoslavia como pano de fondo.
- Mar Mato, “Salto mortal a una identidad escurridiza”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Una
catarsis para las butacas”, 30 outubro 2019, p. 34.
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Dá conta da estrea da peza Guerra de identidade na cidade de Vigo. Trátase dunha
adaptación teatral do poemario de Deborah Vukusic, quen, baixo a dirección de Avelino
González, se interpreta a si mesma mostrando ao público as reviravoltas identitarias sobre
si mesma e sobre o seu pai.
Diana Mera: Un xardín por (re)construír
Referencias varias:
- G. M., “Gondomar se suma al proyecto de ‘Violencia Zero’ con una escenificación de
Diana Mera”, Faro de Vigo, “Baixo Miño. Val Miñor”, “Área Metropolitana”, “Tui.
Tomiño. O Rosal. A Guarda. Salceda de Caselas. Baiona. Gondomar. Nigrán. Oia”, 28
setembro 2019, p. 15.
Informa da representación da peza de Diana Mera na Praza Paradela do Concello de
Gondomar dentro do programa “Mulleres en acción. Violencia zero” promovido pola
Deputación de Pontevedra e o Concello de Gondomar.
Down Compostela: Todos os camiños levan a Santiago, dirección Lucas Herrados.
Referencias varias:
- ECG, “Down Compostela estrena la obra ‘Todos os camiños levan a Santiago”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 4 xuño 2019, p. 25.
Comenta que a temática escollida para a undécima obra do grupo de teatro Down
Compostela foi o camiño de Santiago e de que a estrea da obra realizarase o 7 de xuño no
Salón Teatro. Indica que a obra está dirixida por Lucas Herrado, que participan 19 mozos
con síndrome de Down e discapacidade intelectual e ofrece unha breve sinopse da trama
da peza.
- Montse García, “Estreno teatral de Down Compostela”, La Voz de Galicia, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Vida social”, 8 xuño 2019, p. L9.
Anuncia a estrea da peza Todos os camiños levan a Santiago a cargo da compañía Down
Compostela baixo a dirección de Lucas Herrados no Salón Teatro de Santiago de
Compostela o día 8 de xuño.
Escola Municipal de Teatro de Vilalba: Arsénico por caridade
Referencias varias:
- S. I., “Suspendida unha representación teatral en Vilalba ao marearse unha actriz no
escenario”, El Progreso, “A Chaira”, 1 decembro 2019, p. 21.
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Informa do aprazamento da posta en escena da peza Arsénico por caridade no auditorio
Carmen Estévez de Vilalba por mor da caída dunha das actrices durante a representación
da peza e a posterior baixa médica da mesma.
Escola Municipal de Teatro de Vilalba: Falsa imaxe
Referencias varias:
- S. I., “Xermade conmemora el 25-N con caminata, teatro y fotografía”, El Progreso, “A
Chaira”, 16 novembro 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da obra Falsa imaxe da Escola Municipal de Teatro de
Vilalba no Concello de Xermade co gallo da conmemoración do 25-N.
Estudo Momento: Macbeth. O ruído e a furia, adapt. Manuel Lourenzo, dirección Xoán
Carlos Mejuto e Iria Ares
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “O prezo das ambicións”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y cultura”,
22 xaneiro 2019, p. 12.
Dá conta da representación da peza Macbeth. O ruído e a furia da man da compañía
Estudo Momento no Teatro Rosalía de A Coruña. Trátase dun espectáculo baseado na
adaptación de Manuel Lourenzo do Macbeth de Shakespeare que reflexiona sobre o custe
da cobiza humana.
- X. F., “Macbeth e as meigas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 xaneiro 2019, p. 39.
Informa da posta en escena da adaptación ao galego do Macbeth de Shakespeare de
Manuel Lourenzo da man da compañía Estudo Momento baixo o título Macbeth. O ruído
e a furia no Teatro Rosalía de A Coruña.
- C. Estévez, “Melide pecha o venres o seu ciclo de tatro para adultos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa. Deza”, 10 abril 2019, p. 32.
Anuncia a posta en escena da peza Macbeth. O ruído e a furia a cargo de Estudo Momento
no marco da celebración dun ciclo de teatro para adultos organizado polo Concello de
Melide.
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores. Entre
as pezas mencionadas está o espectáculo Macbeth. O ruído e a furia de Estudo Momento.
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Producións Excéntricas: Cartoons
Referencias varias:
- Esperanza Pouso, “Un cartel repleto de iniciativas varias para disfrutar estas Navidades
en Outes”, El Correo Gallego, “especial”, 21 decembro 2019, p. 41.
Dá conta da programación cultural de Nadal no Concello de Outes, onde se puxo en
escena a peza Cartoons de Producións Excéntricas.
Producións Excéntricas: Medida x medida, dirección Quico Cadaval
Referencias varias:
- Cristina Viu, “El FIOT carballés se suma al #Metoo con Carmen Maura como madrina”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 setembro 2019, p. 34.
Repasa a programación da nova edición do FIOT e destaca, entre outras, a peza de teatro
Medida x medida.
- Alicia Pardo, “Evaristo Calvo. ‘Fáltanos un modelo institucional que faga que teñamos
un teatro con máis forza”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 1 outubro 2019,
p. 12.
Dá conta dunha entrevista a Evaristo Calvo, o actor que interpreta ao Duque Vicenzo no
espectáculo Medida x medida que presenta Producións Excéntricas baixo a dirección de
Quico Cadaval.
- José M. Ramos, “Estrea no FIOT carballés da obra ‘Medida x Medida”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 3 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da estrea da peza Medida x Medida no Pazo da Cultura de Carballo no marco
da celebración dunha nova edición do FIOT. Desta peza destácase o feito de que está
coproducida polo propio FIOT con apoio da Xunta e que é unha adaptación dun texto de
Shakespeare.
- C. Crespo, “Cadaval e Shakespeare atópanse de novo na encrucillada”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “música”, 4 outubro 2019, p. 3.
Dá conta da estrea da peza Medida x medida de Quico Cadaval, quen recrea unha vez
máis ao eterno dramaturgo británico William Shakespeare. A posta en escena deste
espectáculo enmárcase na celebración do FIOT de Carballo.
- Marta López, “El FIOT estrena ‘Medida x Medida’, Shakespeare visto por Quico
Cadaval”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 outubro 2019, p. 35.
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Dá conta da estrea do espectáculo Medida x medida que Quico Cadaval dirixe para
Producións Excéntricas no marco da celebración do Festival Internacional Outono de
Teatro de Carballo.
- J. R., “Arranca en Muros a tempada teatral o próximo sábado”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Muros. Noia”, 9 outubro 2019, p. 31.
Informa de que o 12 de outubro comeza a programación teatral do centro cultural de
Muros con Medida x Medida.
Grupo de Teatro Expresión Lúa Chea: A familia é o que importa
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Con la vista puesta en PonteAndadas”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Cultura”, 24 marzo 2019, pp. 70-71.
Dá conta da representación de A familia é o que importa no marco do ciclo de Teatro e
Comedia da Sociedade Cultural e Deportiva e Mourente.
Fillas Bravas (Chévere) e Celso F. Sanmartín: Bravas fronte ao cambio climático.
Referencias varias:
- Montse García, “Destacan a aposta do CDG por autores vivos na montaxe ‘Neorretranca
e posmorriña”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 10 abril 2019, p. L10.
Dá conta da posta en escena da peza Bravas fronte ao cambio climático no Teatro
Principal de Santiago o 10 de abril.
Funboa Escénica: O que segue
Referencias varias:
- Montse García, “Proxecto Pank y Funboa Escénica, en el Salón Teatro”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”,10
xaneiro 2019, p. L7.
Recolle información sobre o a residencia artística que acolle a sede do CDG durante o
mes de xaneiro e que traerá tres espectáculos da man de Proxecto Pank e Funboa Escénica
de Cristina Balboa e Manuel Parra. Detalla que o día 17 dese mesmo mes será a quenda
da peza O que segue.
- Rosa Cano, “Proxecto Pank e Funboa Escénica, no Salón Teatro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 10 xaneiro 2019, p. 38.
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Dá conta da residencia artística que acolle a sede do CDG durante o mes de xaneiro e dos
tres espectáculos que se porán en escena da man de Proxecto Pank e Funboa Escénica.
Informa tamén de que o día 17 se representará a obra O que segue.
- Mario Álvarez, “Residencia artística no Salón Teatro co Camiño Escena Norte”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 3 setembro 2019, p. 31.
Informa do comezo do programa Camiño Escena Norte, unhas residencias artísticas que
se desenvolveron no Salón Teatro de Santiago e que acolleron, entre outros, o espectáculo
O que segue.
- Andrés Bernárdez, “O mellor teatro galego en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 setembro 2019, p. 26.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela e que contará, entre
outras, coa posta en escena da peza O que segue.
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Montse García, “Un ritual depurativo con ‘O que segue’ no Salón Teatro”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 16
outubro 2019, p. L10.
Ofrece unha breve sinopse do espectáculo experimental de danza e teatro que produce
Cristina Balboa en colaboración co CDG baixo o título de O que segue a propósito da súa
posta en escena no Salón Teatro de Santiago de Compostela durante a fin de semana do
18 de outubro.
- Montse García, “Títeres Alakrán y Cristina Balboa, de estreno”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 17 outubro 2019, p.
L9.
Dá conta da acollida da peza O que segue no Salón Teatro de Santiago de Compostela
durante a fin de semana do 18 de outubro.
- Montse García, “O que segue”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “A escena”, “Otros espectáculos”, 18 outubro 2019, p. L9.
Informa da posta en escena do espectáculo O que segue de Cristina Balboa no Salón
Teatro de Santiago de Compostela o 18 de outubro.
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Gargallada Teatro: A ponte afogada, baseada nun texto de Gustavo Docampo, dirección
Pilar Alonso e Manuel Caramés, interpretración Lalo Santos, Xosé Luís Conde, Manuel
Caramés e Manuel González
Referencias varias:
- A. R., “Un nadal cheo de propostas”, O Sil, “Especial Nadal”, “O Barco”, 19 decembro
2019, pp. 34-35.
Dá conta da programación cultural de Nadal no Concello de O Barco de Valdeorras, onde
se representou, entre outras, a peza A ponte afogada a cargo de Gargallada Teatro.
Grupo de Teatro de Vilamarín: Despaciño e boa letra
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “As ‘Noites teatrais’ achegan a escena galega a Vilamarín”, La Región,
“Verano”, 10 xullo 2019, p. 21.
Ofrece un percorrido pola programación da XXXII edición das Noites Teatrais de
Vilamarín con motivo do acto de presentación que realizaron o vicepresidente da
Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, os concelleiros de Desenvolvemento e
Cultura de Vilamarín Marcos Vázquez e Marina Rodríguez. Entre as obras que se
representarán encóntrase Despaciño e boa letra.
Grupo de Teatro Inestables: Seica: historias contadas de vergoñas, silencio e rebeldías
en clave de humor
Referencias varias:
- Bea Nestar, “Lorena Pinheiro pone el toque de humor en el Ateneo Santa Cecilia con su
pieza ‘Seica”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo, “O Morrazo”, “Marín”, 9
novembro 2019, p. 3.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Seica: historias contadas de vergoñas,
silencio e rebeldías en clave de humor da actriz Lorena Pinheiro no Ateneo Santa Cecilia
de Marín o 8 de novembro.
Compañía ÍO: Catro segundos
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego entre a que
se encontra a peza Catro segundos.
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Ítaca Teatro: Cinco minutos sen respirar
Referencias varias:
- D. A., “Novos tempos para as visitas a exposicións e para os préstamos de libros”,
Diario de Arousa, “Comarca”, 1 decembro 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena de Cinco minutos sen respirar durante a celebración do
Culturgal en Pontevedra dentro do programa promovido pola xunta para dinamizar o
galego e sensibilizar contra as violencias machistas ‘Nós contra a violencia’.
Javier Veiga: Unha noite na praia, dirección Javier Veiga, interpretación Carlos Blanco
e Xosé Touriñán
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Nin pasar a ITV nin sequera baixar o lixo”, Diario de Pontevedra/ El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 179, 14 abril 2019, p. 8.
Nun artigo no que compara escribir novelas e facer xornalismo con pasarlle a ITV ao
coche, sinala que Carlos Blanco está ensaiando a obra Unha noite na praia con Xosé
Touriñán. Desta peza sinala que a escribiu e a dirixe Javier Veiga, e que está ambientada
nun bar de praia, onde se fai de noite e o camareiro, Manuel, non consegue que o
derradeiro cliente, Klaus, dea marchado.
- B. Yáñez, “Blanco y Touriñán preparan en A Illa un nuevo show de récord en Galicia”,
Diario de Arousa, “O Salnés”, 26 abril 2019, p. 11.
Informa da estrea do espectáculo Unha noite na praia de Javier Veiga e interpretado polos
actores Carlos Blanco e Xosé Touriñán.
- Ruth López, “O cheo de Carlos Blanco e Touriñán en Lugo deriva o seu público a
Vilalba”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 27 abril 2019, p. 46.
Dá conta do éxito do espectáculo Unha noite na praia de Carlos Blanco e Xosé Touriñán
na súa estrea en Lugo, onde conseguiron esgotar as entradas. Tamén dá conta das
seguintes citas da xira desta peza.
- O. U. V., “Carlos Blanco estira o tempo para facer teatro, televisión e monólogos durante
o mes de maio”, Diario de Ferrol/El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 maio 2019, p. 37.
Dá conta dunha reportaxe sobre o actor arousán Carlos Blanco realizada co gallo das súas
últimas ocupacións, entre as que destacan os monólogos, unha serie de televisión e a
estrea da peza de teatro titulada Unha noite na praia.
- Alicia Pardo, “Javier Veiga. ‘Temos pendente dar o salto co noso humor para que se
entenda en todos lados”, La Opinión, 17 maio 2019, contracuberta.
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Recolle unha entrevista a Javier Veiga, a propósito da súa participación no Encontro
Mundial de Humorismo co espectáculo A mariscada dos idiotas, na que se fai unha breve
alusión á súa participación na peza Unha noite na praia xunto a Carlos Blanco e Xosé
Touriñán.
- Montse García, “Una cita playera con Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Humor”, 25 maio
2019, p. L9.
Anuncia a posta en escena da peza Unha noite na praia a cargo de Carlos Blanco e Xosé
Touriñán no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela o día 25 de maio.
- Montse García, “Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 26 maio 2019, p. L9.
Dá conta da representación de Unha noite na praia no Auditorio de Galicia.
- Jaureguizar, “Xosé Antonio Touriñán. ‘Cando estaba traballando en Madrid non sentía
que se me botase en falta en ‘Land Rober”, El Progreso, “Vivir”, 30 maio 2019/ Diario
de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 3 xuño 2019, pp. 38-39.
Recolle unha entrevista ao actor e cómico Xosé Touriñán, onde se alude, entre outras
cousas, á súa incursión no teatro de texto co espectáculo Unha noite na praia.
- Ruth López, “O auditorio foi unha marea viva”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 1 xuño
2019, p. 39.
Informa do éxito do espectáculo Unha noite na praia de Carlos Blanco e Xosé Touriñán
na seu paso, en segundas nupcias, polo auditorio Gustavo Freire de Lugo, onde
conseguiron esgotar as entradas.
- Alicia Pardo, “Carlos Blanco. ‘Téñolle dito que non a cousas que despois foron éxitos,
e que eu non vin”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 12 xuño 2019, p. 12.
Recolle unha entrevista a Carlos Blanco en relación á estrea do seu último espectáculo
Unha noite na praia, onde se aportan datos arredor da temática da peza, do proceso de
creación ou das espectativas de cara a súa posta en escena.
- O. U. V., “Xosé Antonio Touriñán e Carlos Blanco presentan ‘Unha noite na praia’ nun
Colón esgotado”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 14 xuño 2019, p. 36.
Dá conta da posta en escena da peza Unha noite na praia no Teatro Colón de A Coruña,
destacando a grande acollida por parte do público e o feito de que as entradas quedaran
esgotadas.
- Carlos B. Torrado, S. F., “Touriñán. ‘Temos que sacar peito por ser galegos, que xa vai
sendo hora”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “A la última”; “De postre”, 26 xullo 2019, p.
12.
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Recolle unha entrevista ao actor e cómico Xosé Touriñán a propósito do éxito do último
espectáculo que levou ás táboas xunto con Carlos Blanco. Trátase da peza Unha noite na
praia, coa que conseguiron un gran éxito de venda de entradas. A entrevista céntrase en
preguntas de carácter máis persoal.
Grupo de Teatro Licor café: Rosenda, unha criada indecente
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Teatro de Outono en Boqueixón”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 12 novembro 2019, p. 38.
Dá conta da celebración dunha nova edición do Ciclo de Teatro de Outono de Boqueixón
así como da súa programación, entre a que cita a posta en escena da peza Rosenda, unha
criada indecente o 23 de novembro.
Lila Teatro: Duncan de Palleiro
Referencias varias:
- R. L., “Música y teatro para las patronales”, El Progreso, “Especial”, “Fiestas en
Guntín”, 5 xullo 2019, p. 24.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Duncan de Palleiro da compañía Lila Teatro
no marco da programación para celebrar as festas na honra a San Salvador e María
Magdalena no Concello de Guntín.
Limiar Teatro: Se fosen turistas levarían gafas de sol
Referencias varias:
- Montse García, “A dramaturxia galega contemporánea vertebra a nova tempada do
CDG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2019, p. 35.
Recolle a data de estre da última produción do CDG, Neorretranca e posmorriña, así
como unha breve achega da súa temática. En relación a isto tamén se mencionan os
espectáculos que se estrearán este ano en coprodución co propio Centro Dramático, entre
as que se atopa a peza Se fosen turistas levarían gafas de sol.
- Andrés Bernárdez, “O mellor teatro galego en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 setembro 2019, p. 26.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela e que contará, entre
outras, coa posta en escena da peza Se fosen turistas levarían gafas de sol.
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- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Montse García, “Outras dúas coproducións do CDG recalarán en Santiago este ano”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”,
16 outubro 2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da peza Se fosen turistas levarían gafas de sol de Limiar Teatro
no Salón Teatro de Santiago durante o mes de decembro no marco da programación da
sala para o último trimestre do ano.
- Montse García, “A emigración conquista a escena: do adeus nos anos 50 ao reencontro”,
La Voz de Galicia, “Fugas”, “Teatro”, 6 decembro 2019, p. 9.
Recolle unha sinopse da peza Se fosen turistas levarían gafas de sol así como un breve
percorrido polo proceso de creación da mesmo con motivo da súa posta en escena no
Salón Teatro de Santiago de Compostela entre os días 11 e 21 de decembro e no Teatro
Rosalía de Castro de A Coruña o día 22 dese mesmo mes.
- ECG, “A obra ‘Se fosen turistas, levarían gafas de sol’ chega hoxe ó Salón Teatro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 10 decembro 2019, p. 38.
Dá conta da estrea do espectáculo Se fosen turistas, levarían gafas de sol, unha
coprodución do CDG e as compañías Limiar Teatro e Crémilo que puido verse no Salón
Teatro de Santiago de Compostela entre o 10 e o 21 de decembro.
- Alicia Pardo, “Os mil rostros da memoria”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
cultura”, 22 decembro 2019, p. 11.
Informa da posta en escena da peza Se fosen turistas, levarían gafas de sol no Teatro
Rosalía de A Coruña o 22 de decembro. Trátase dunha montaxe da compañía Limiar
Teatro que achega o tema da migración galega incluíndo aspectos que reflicten as
vivencias persoais do propio equipo.
Grupo de Teatro Lucho Hospital Xeral Calde: O achado do castro
Referencias varias:
- Rubén Balsameda, “Hipócrita Teatro vuelve a programar actos en su local desde el día
28”, El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 23 setembro 2019, p. 6.
Informa do comezo da programación cultural de Hipócrita Teatro e de que a temporada
comezará coa representación de O achado do castro no local do grupo de teatro.
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Malasombra Producións (1): A historia de Galicia.
Referencias varias:
- M. M., “Ciclo de teatro desde Negreira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5
abril 2019, p. 33.
Anuncia a posta en escena da peza A A historia de Galicia a cargo de Malasombra
Producións o día 16 de abril no marco da celebración do Ciclo de Teatro do Concello de
Negreira.
Malasombra Producións (2): Bernarda (Vilalba 1975), dirección Jose Prieto
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
Anuncia a posta en escena da peza Bernarda (Vilalba 1975) a cargo de Mala Sombra
Producións no auditorio municipal do Concello de Vimianzo no marco da programación
cultural desta vila para os dous primeiros meses do ano.
- A. F., “Teatro, música y gastronomía en el fin de semana de A Guarda”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Baixo Miño”, 5 abril 2019, p. 22.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Bernarda da compañía Malasombra
Producións no Centro Cultural de A Guarda no marco da programación cultural da fin de
semana do 5, 6 e sete de abril.
- M. M., “Ciclo de teatro desde Negreira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5
abril 2019, p. 33.
Anuncia a posta en escena da peza Bernarda (Vilalba 1975) a cargo de Malasombra
Producións o día 3 de abril no marco da celebración do Ciclo de Teatro do Concello de
Negreira.
- X. A. Reboiro, “As ‘Noites teatrais’ achegan a escena galega a Vilamarín”, La Región,
“Verano”, 10 xullo 2019, p. 21.
Ofrece un percorrido pola programación da XXXII edición das Noites Teatrais de
Vilamarín con motivo do acto de presentación que realizaron o vicepresidente da
Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, os concelleiros de Desenvolvemento e
Cultura de Vilamarín Marcos Vázquez e Marina Rodríguez. Entre as obras que se
representarán encóntrase Bernarda (Vilalba 1975).
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
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Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores. Entre
as pezas mencionadas está o espectáculo Bernarda (Vilalba 1975) de Malasombra
Producións.
- M. R. L., “Malasombra presentará hoxe a obra ‘Bernarda’ na Semana de Teatro de Cee”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 agosto 2019, p. 30.
Dá conta da chegada ao tramo final da Semana de Teatro de Cee coa posta en escena,
entre outras, da peza Bernarda (Vilalba, 1975) a cargo da compañía Malasombra.
- Fátima Frieiro, “O teatro galego recala en Vilagarcía con Chévere, Kukas e
Malasombra”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 27 setembro 2019, p. 7.
Informa da programación teatral do segundo semestre do ano de Vilagarcía. O ciclo está
promovido conxuntamente entre o Concello e Agadic. Apunta que que as entradas serán
de cinco euros para o público xeral e de tres para os bonificados. Todas as representacións
serán á mesma hora, ás nove da noite e entre elas encóntrase Bernarda (Vilalba 1975).
- S. S., “Sigue la Mostra e Teatro en Ribeira con ‘Bernarda”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 9 outubro 2019, p. 30.
Informa da programación da Mostra de Teatro de Ribeira entre a que destaca Bernarda,
de Malasombra e Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Bernarda
(Vilalba 1975) de Malasombra Producións.
María Ángeles Iglesias: Crónica dunha heterosexual insatisfeita
Referencias varias:
- Montse García, “María Ángeles Iglesias”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 31 maio 2019,
p.L10.
Dá conta da representación de Crónica dunha heterosexual insatisfeita no Centro Cultural
de Santa Marta de Santiago de Compostela.
Aula de Teatro Universitaria de Ourense Maricastaña: Implosións, drogas, pasma e
outras cousas das que preocuparse
Referencias varias:
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- X. A. Reboiro, “As ‘Noites teatrais’ achegan a escena galega a Vilamarín”, La Región,
“Verano”, 10 xullo 2019, p. 21.
Ofrece un percorrido pola programación da XXXII edición das Noites Teatrais de
Vilamarín con motivo do acto de presentación que realizaron o vicepresidente da
Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, os concelliros de Desenvolvemento e
Cultura de Vilamarín Marcos Vázquez e Marina Rodríguez. Entre as obras que se
representarán encóntrase Implosións, drogas, pasma e outras cousas das que
preocuparse.
Melandrainas Teatro: Rodríguez, o loro de Picadillo, director Xabier Maceiras
Referencias varias:
- P. R., “Paiosaco acolle a Primavera Teatral con tres funcións”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da morte”, 2 abril 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza Rodríguez, o loro de Picadillo de Melandrainas Teatro
no marco da celebración do noveno Ciclo de teatro Primavera Teatral de Paiosaco.
Nacho Carretero e Xosé Antonio Touriñán: Fariña
Recensións:
- Manuel Xestoso, “Revista renovada. Fariña permanece nos límites do libro orixinal”,
Sermos Galiza, n.º 375, “fóradeserie”, “teatro”, 5 decembro 2019, p. 7.
Comeza reflexionando sobre a complexidade de adaptar un fenómeno xa ben coñecido
polo público como é Fariña, e destácase o feito de que o creador do guión teatral, José
Prieto, xoga precisamente con esas espectativas para dotar dunha nova ollada, en chave
de humor, a esta historia. Destaca o seu carácter híbrido na forma e centraliza a mensaxe
política que contén a peza. Fala tamén de que esta versión de Fariña permanece nos
límites do texto orixinal e do equilibrio entre a parodia e a sátira.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Fariña’ chega ós teatros con Touriñán ao fronte de ‘10 ou 11 personaxes”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, p. 50/ El Progreso, “Vivir”, p. 43, 14 setembro 2019.
Informa do anuncio da adaptación ao teatro da obra Fariña, de Nacho Carretero,
producida por Xosé Antonio Touriñán. Entre outras cuestións apunta que a peza estará
máis próxima ao libro do que a serie de televisión e que oscilará entre a comedia e o
drama.
- Marta Otero, “Fariña’ se estrena sobre las tablas”, La Opinión, “A Coruña”, 14 setembro
2019, p. 9.
Dá conta da presentación da adaptación ao teatro da obra Fariña de Nacho Carretero que,
xunto a Xosé Antonio Touriñán, son os directores desta peza. A estrea darase durante
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dous días no Teatro Colón da Coruña. No acto estiveron presentes, ademais de boa parte
do elenco da obra, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e o concelleiro de cultura Chero
Celemín.
- O. U. V., “Fariña’ da o salto ao teatro da man de Xosé Antonio Touriñán e Nacho
Carretero e o Colón acollerá a estrea”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 14 setembro 2019,
p. 36.
Dá conta da presentación da adaptación ao teatro da obra Fariña de Nacho Carretero que,
xunto a Xosé Antonio Touriñán, son os directores desta peza. A estrea darase durante
dous días no Teatro Colón da Coruña. No acto estiveron presentes, ademais de boa parte
do elenco da obra, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e o concelleiro de cultura Chero
Celemín.
- F. Frieiro, “Fariña’ llega al Auditorio en su versión teatral”, Diario de Arousa,
“Vilagarcía”, 21 setembro 2019, p. 5.
Informa de que a adaptación ao teatro da obra Fariña, de Nacho Carretero, representarase
no Auditorio de Vilagarcía os días 10 e 11 de xaneiro. Ademais, ofrece tamén unha breve
sinopse da peza.
- O. U. V., “Fariña’ se estrena el próximo viernes con el objetivo de ‘reflexionar sobre a
nosa realidade”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 outubro 2019, p. 15.
Dá conta da estrea do espectáculo Fariña, unha adaptación do texto de Nacho Carretero
dirixida por Tito Asorey, quen explica que a peza ten como obxectivo facer reflexionar
sobre a nosa historia contemporánea e a cuestión do narcotráfico en Galicia.
- Elisabet Fernández, “Tito Asorey. ‘Fariña’ é inesgotable e unha historia actual, non hai
máis que saír un sábado pola noite”, La Región, “Ourense”, “Entrevista”, 3 novembro
2019, p. 17.
Recolle unha entrevista a Tito Asorey, director da adaptación ao teatro de Fariña de
Nacho Carretero a propósito da súa posta en escena no Auditorio Municipal de Ourense
os días 17 e 18 de xaneiro. Apórtanse datos relativos á complexidade da adaptación, do
medo ás reaccións, da banda sonora ou do papel do narco dentro da peza.
- Alicia Pardo, “Tito Asorey. ‘Fariña’ non pode ser cómoda. Sería o peor que poderiamos
facer”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 25 outubro 2019, p. 12.
Recolle unha entrevista a Tito Asorey, director da adaptación ao teatro de Fariña de
Nacho Carretero a propósito da súa posta en escena no Teatro Colón de A Coruña os días
25 e 26 de outubro. Apórtanse datos relativos ao reto que supón levar ás táboas un
producto tan recreado e da propia actualidade desta historia.
- Jaureguizar, “María Vázquez. ‘Encantábame que me castigasen no baño para facer
monólogos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “d_marcha”, pp. 42-43, “d_finde”, 25
outubro 2019, pp. 60-61.
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Recolle unha entrevista a María Vázquez, actriz que dá vida a dez personaxes na
adaptación ao teatro de Fariña de Nacho Carretero a propósito da súa posta en escena no
Teatro Colón de A Coruña os días 25 e 26 de outubro. Apórtanse datos relativos á
complexidade de interpretar a dez personaxes nun mesmo espectáculo e faise un breve
repaso pola traxectoria da actriz.
- Antón Peruleiro, “Fariña’ agradece a Lucas Pérez y Juan Domínguez”, La Opinión,
“Página dos”, “Si no lo leo no lo creo”, 27 outubro 2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena de Fariña no Teatro Colón de A Coruña e das falsas pesetas
lanzadas ao público onde se recollían os agradecementos ás persoas que fixeron posíbel
a montaxe desta peza, entre as que destacana os futbolistas Lucas Pérez e Juan
Domínguez.
- Antón Peruleiro, “Ferreiro y Rey coinciden en su agenda de ocio: ‘Fariña’ y Pixies”, La
Opinión, “Página dos”, “Si no lo leo no lo creo”, 28 outubro 2019, p. 2.
Informa da posta en escena do espectáculo Fariña no Teatro Colón de A Coruña, onde
coincidiron o ex alcalde da cidade, Xulio Ferreiro, e a súa sucesora, Inés Rey.
- Caterina Devesa, “Xosé A. Touriñán. ‘Poderíase facer unha gran peli do narco en
Galicia”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “A la última”, 8 novembro 2019, p. 12.
Recolle unha entrevista a Xosé Touriñán co gallo do súa participación, xunto con Carlos
Blanco, no espectáculo Fariña. Reflexiónase sobre o papel do humor e da retranca na
peza, sobre a súa proxección exterior, sobre a problemática do narcotráfico en Galicia e
sobre a posibilidade dunha futura película.
- Seve Nieves, “Fariña”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 8 novembro 2019, p. 15.
Informa da posta en escena da adaptación teatral do libro Fariña de Nacho Carretero no
Auditorio Municipal de Ferrol o 8 de novembro.
- Raquel Vidales, “Fariña’: catarsis colectiva a la gallega”, El País, “Babelia”, n.º 1.460,
“Críticas”, “Teatro”, 16 novembro 2019, p. 13.
Dá conta das características temáticas e técnicas da adaptación ao teatro do texto Fariña
de Nacho Carretero baixo a dirección de Tito Asorey. Tamén se fai mención ao éxito que
obtivo o espectáculo na súa posta en escena durante o Festival de Outono de Carballo.
- Cuca M. Gómez, “Entre lluvia, charlas y teatro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 23 novembro 2019, pp. 58-59.
Dá conta da posta en escena da peza Fariña no Auditorio Sede Afundación de Pontevedra
o 22 de novembro.
- Laura Rodríguez, “Xosé Antonio Touriñán. ‘Agardo que hoxe tamén se prendan as luces
do Deportivo en Riazor”, La Opinión, “A Coruña”, 23 novembro 2019, p. 6.
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Recolle unha entrevista ao actor e cómico Xosé Touriñán a propósito do seu papel como
padriño da cerimonia de acendido de luces de nadal na cidade da Coruña. Xunto a unha
serie de cuestións que indagan sobre aspectos máis persoais atopamos outras preguntas
que teñen que ver coa seu papel dentro do espectáculo Fariña.
- O. U. V., “Touriñán. ‘O Depor vénme moi ben para as partes dramáticas”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 24 novembro 2019, p. 12.
Recolle unha entrevista a Xosé Touriñán onde se fai un repaso pola traxectoria teatral
máis recente deste actor a través das pezas Somos criminais, Unha noite na praia e
Fariña.
- Lourdes Abuide, “Con la ‘regueifa’ la letra mejor entra”, El Progreso, “Cultura”,
“Vivir”, 22 decembro 2019, p. 59.
Recolle unha recensión da peza Fariña de Tito Asorey, da que se di que é unha traxedia
social atravesada polo humor e a comicidade, un teatro documentado con música en
directo e cun ritmo rápido de continuos cambios. Tamén se aportan datos relativos aos
personaxes que aparecen en escena e destácase o gran traballo audiovisual e de
iluminación levado a cabo por Laura Iturralde.
Teatro O Bordelo: Toluras de proveito
Referencias varias:
- M. M., “El Iescha contará en su programa de otoño con cine, música y teatro”, El
Progeso, “A Chaira”, 24 outubro 2019, p. 21.
Informa da programación cultural de outono organizada polo Instituto de Estudos
Chairegos e que contará, entre outras, coa posta en escena da peza Toluras de proveito da
compañía Teatro O Bordelo.
Os Náufragos Teatro: Karelu
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Rastros de violencia en la mente y en la piel”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 13 abril 2019, p. 12.
Dá conta da estrea da peza Karelu da compañía Os Náufragos no Teatro Rosalía de A
Coruña. Trátase dunha peza na que se denuncia o uso do castigo físico como método para
educar aos nenos e nenas.
- Mario Álvarez, “Residencia artística no Salón Teatro co Camiño Escena Norte”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 3 setembro 2019, p. 31.
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Informa do comezo do programa Camiño Escena Norte, unhas residencias artísticas que
se desenvolveron no Salón Teatro de Santiago e que acolleron, entre outros, o espectáculo
Karelu.
- Andrés Bernárdez, “O mellor teatro galego en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 setembro 2019, p. 26.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela e que contará, entre
outras, coa posta en escena da peza Karelu.
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Montse García, “Karelu”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 28 setembro 2019, p. L9.
Dá conta da segunda función desta peza que terá lugar no Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
- Montse García, “Karelu”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Actos hoy”, “A escena”, 29 setembro 2019, p. L10.
Dá conta da última función desta peza que terá lugar no Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
Grupo de Teatro Pedra do Cabalo: Queremos casar á filla
Referencias varias:
- R. Tébar, “Citas de fin de semana en parroquias de Ponteareas”, Atlántico Diario, “Área
Metropolitana”, “Condado/Louriña”, 14 decembro 2019, p. 22.
Dá conta da posta en escena da peza Queremos casar á filla do grupo de teatro Pedra do
Cabalo no Casa da Cultura de Ribadetea en Ponteareas no marco do programa Cultura
24.
Teatro do Pichel, Á mesa!
Referencias varias:
- Montse García, “Á Mesa!”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”; “Otros actos hoy”, “A escena”, 27 xuño 2019, p. L9.
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Informa da posta en escena da peza Á mesa! Da compañía Teatro do Pichel no Centro
Cultural O Pichel o día 27 de xuño.
Compañía Píscore: Concerto con fusión
Referencias varias:
- M. R. L., “Cambio de obra no peche da Semana do Teatro de Cee”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 24 agosto 2019, p. 33.
Informa de que o peche da semana do teatro de Cee non o realizará, por problemas,
Culturactiva e a súa peza Papar sen cancelas, senón que o fará a compañía Píscore, con
Concerto con fusión.
Quico Cadaval: Vacas, guerras, porcos e cregos
Referencias varias:
- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a función de Quico Cadaval.
RebuldeiraTeatro: Se infiel e non mires con quen
Referencias varias:
- L. P., “La oferta navideña de Sarria incluye conciertos, un ciclo de cine y teatro”, El
Progreso, “Sarria”, 19 decembro 2019, p. 24.
Dá conta da posta en escena da obra Se infiel e non mires atrás a cargo da Aula de Teatro
de Sarria na Casa da Cultura de Sarria no marco da programación cultural do Nadal neste
concello.
Colectivo Tradicional Rebulir: Os ollos de Miss Margaret, dirección Alexandre Sotelino
Referencias varias:
- Carolina A. Piñeiro, “Rebulir esgota os pases para a súa nova proposta”, La Región,
“Celanova”, 26 abril 2019, p. 28.
Dá conta da estrea do espectáculo Os ollos de Miss Margaret do colectivo de cultura
tradicional Rebulir no auditorio Ilduara de Celanova o 27 de abril. Trátase dunha historia
baseada en feitos reais que recrea a chegada dunha estudante de mineiras á Galicia dos
anos vinte.
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Redrum Teatro: Idiota
Referencias varias:
- Montse García, “Idiota’, una crítica a la realidad social y política”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Programación de artes
escénicas para el 2019 en Santiago”, “Lo nuevo”, 18 xaneiro 2019, p. L7.
Informa da posta en escena da peza Idiota de Redrum Teatro no Teatro Principal de
Santiago de Compostela os días 6, 7 e 8 de marzo.
- Marga Mosteiro, “Redrum trae ‘Idiota’ al Principal”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 6 marzo 2019, p. L10.
Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo das súas actuacións que ofrecerá no Teatro
Principal de Santiago de Compostela e informa das representacións que ofrecerán noutras
cidades de Galicia.
- Montse García, “Redrum”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A Escena”, 11 outubro 2019, p. L8.
Dá conta da representación da peza de Redrum Teatro, Idiota, no Auditorio da Ramallosa
(Teo) o 11 de outubro de 2019 e de que o prezo da entrada é de sete euros.
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica entre a que se
encontra Idiota. Tamén comenta que este ano a oferta esténdese a comercios e espazos
hosteleiros da vila.
Sarabela Teatro: Crónicas do paraíso, baseada na obra de Álvaro Cunqueiro As
crónicas do Sochantre.
Referencias varias:
- S. N., “Crónica do paraíso”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 20 setembro 2019, p.
15.
Ofrece unha breve sinopse da nova obra de Sarabela Teatro con motivo da representación
que dará no Auditorio Municipal de Ourense o 21 de setembro.
- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a nova función de Sarabela Teatro.
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- Xosé M. Piñeiro, “Dende Ribadavia, ‘La Cubana”, Atlántico Diario, p. 52/ La Región,
p. 68, “Sociedad”, “O Son do Piñeiro”, 5 outubro 2019.
A propósito do visionado do último espectáculo da compañía catalá La Cubana, Xosé M.
Piñeiro reflexiona sobre o panorama do teatro galego actual e congratula a quen, a pesar
de todo, segue apostando pola cultura e o teatro. A este respecto fai alusión á estrea da
peza Crónicas do paraíso da compañía Sarabela Teatro.
- Seve Nieves, “Crónicas do paraíso”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 18 outubro
2019, p. 15.
Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Auditorio
Municipal de Cangas o 19 de novembro.
Talía Teatro (1): A primeira vez
Referencias varias:
- Patri Figueiras, “Talía Teatro estrenará el viernes en A Estrada ‘A primeira vez’, una
obr de comedia y drama”, Diario de Pontevedra, “Deza. Tabeirós”, 27 marzo 2019, p.
23.
Informa de que a última obra de Talía Teatro, con tintes de comedia e drama, estrearase
no Teatro Principal da Estrada.
- Sol Elvira, “Talía Teatro estrena mañana ‘A primeira vez’ en el Principal”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “A Estrada. Melide. Arzúa. O Sar”, 28 marzo 2019, p.
30.
Dá conta do acto de presentación na Estrada da estrea da peza A primeira vez, de Talía
Teatro, que terá lugar no Teatro Principal da vila. Estiveron presentes Jacobo Sutil, de
Agadic, Juan Constenla, edil de cultura, e o director e protagonistas da obra.
- M. Lavandeira, “Fin de semana animado con funcións teatrais en Paiosaco, Vimianzo e
Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 abril 2019, p. 35.
Informa da posta en escena da obra A primeira vez de Talía Teatro no auditorio do
Concello de Vimianzo o 13 de abril.
Talía Teatro (2): Vida de cans. Alegoría canina en cinco ladridos escénicos, dirección
Cándido Pazó
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
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Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo,
onde se representará, entre outras, a peza Vida de cans. Alegoría canina en cinco ladridos
escénicos de Talía Teatro.
- J. M. R., “Febreiro de comedia en Cee co espectáculo ‘Por unha peseta’ de Apatacón”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 9 febreiro 2019, p. 34.
Informa da programación do ciclo Febreiro de comedia de Cee e informa de que o peche
correrá da man de Talía Teatro coa peza Vida de cans.
- Carlos Crespo, “Vida de cans’, unha alegoría canino-filosófica”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “cine”, 22 febreiro 2019, p. 10.
Informa da estrea da última peza de Cándido Pazó da man de Talía Teatro no Pazo da
Cultura de Narón o día 22 febreiro. A obra, titulada Vida de cans, tamén será levada á
escena no Auditorio da Cultura do Concello de Cee o día 24 dese mesmo mes.
- X. A. Reboiro, “As ‘Noites teatrais’ achegan a escena galega a Vilamarín”, La Región,
“Verano”, 10 xullo 2019, p. 21.
Ofrece un percorrido pola programación da XXXII edición das Noites Teatrais de
Vilamarín con motivo do acto de presentación que realizaron o vicepresidente da
Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, os concelleiros de Desenvolvemento e
Cultura de Vilamarín Marcos Vázquez e Marina Rodríguez. Entre as obras que se
representarán encóntrase Vida de cans. Alegoría canina en cinco ladridos escénico.
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores. Entre
as pezas mencionadas está o espectáculo Vida de cans. Alegoría canina en cinco ladridos
escénicos de Talía Teatro.
- Xabi Sanmartín, “Cándido Pazó, de reír con Cantinflas a patear Galicia en todo
formato”, El Correo Gallego, “Medios”, 9 setembro 2019, p. 45.
Recolle un breve repaso pola traxectoria profesional do actor e director Cándido Pazó e
sinala o feito de que anda de xira o espectáculo Vida de cans. Alegoría canina en cinco
ladridos escénicos do que autor e director.
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena do espectáculo Vida de cans. Alegoría canina en cinco
ladridos escénicos de Talía Teatro no marco da celebración da viséximo cuarta edición
do ciclo Outono Teatral de Outes.
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- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a representación de Vida de cans.
- J. M. R., “Dumbría abre el ciclo teatral con ‘Vida de cans’, de Talía”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 3 decembro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza Vida de cans de Talía Teatro na casa da cultura de
Olveira como punto de partida da celebración dun ciclo de teatro organizado polo
Concello de Dumbría no mes de decembro.
- O. U. V., “El teatro Rosalía presenta la programación de su Ciclo Principal para el año
2020”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 14 decembro 2019, p. 36.
Dá conta da posta en escena da peza Vida de cans de Cándido Pazó no marco da
programación do Ciclo Principal do Teatro Rosalía de A Coruña.
Tiruleque Teatro: A farsa de Maitre Pathelin
Referencias varias:
- Ana Rodríguez, “El circuito gallego de teatro aficionado recala en Comesaña con cuatro
grupos veteranos”, Faro de Vigo, “Vigo [4] costados”, 3 setembro 2019, p. 5.
Dá conta da posta en escena da peza A farsa de Maitre Pathelin da compañía Tiruleque
Teatro o 29 de setembro no marco da celebración da décimo terceira edición do Certame
de Teatro Aficionado de San Andrés de Comesaña.
- A. Rodríguez, “El festival de teatro aficionado de Comesaña llega a su ecuador”, Faro
de Vigo, “Vigo [4] Costados”, 17 setembro 2019, p. 7.
Fai un repaso pola programación do XIII Certame de Teatro Aficionado de Comesaña
informando da data e a hora á que se representará cada peza de teatro. Concretamente, A
farsa de Maitre Pathelin será a encargada de pechar o festival o sábado 28 de setembro.
- Rubén Balsameda, “Tiruleque representa hoy ‘Maitre Pathelin’ en el Gustavo Freire”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 22 setembro 2019, p. 14.
Informa da representación da peza A farsa de Maitre Pathelin que terá lugar no auditorio
de O Carballiño dentro co ciclo de Teatro Amador.
- L. Martínez, “La compañía Tiruleque abrirá la Muestra de Teatro Amador”, La Región,
“Provincia”, 5 outubro 2019, p. 29.
Dá conta da posta en escena da peza A farsa de Maitre Pathelin da compañía Tiruleque
como punto de arranque da Mostra de Teatro Amador Terras de Orcellón coa e ofrece
unha breve sinopse do argumento principal da obra.
272

III.5.3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN CARTEL
III.5.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Achádego Teatro: Balas sobre Broadway, texto Woody Allen
Referencias varias:
- T. Montero, “Balas sobre Broadway’ para celebrar 20 anos sobre as táboas”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, “Mostra
universitaria”, 22 abril 2019, p. L6.
Informa da representación de Balas sobre Broadway con motivo do vinte aniversario da
mostra de Teatro Universitario.
Teatro do Andamio: Nabiza girl, dirección Isabel Risco
Referencias varias:
- E. Pouso, “Chegan a Carnota ‘As aventuras de Nabiza Girl”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 1 febreiro 2019, p. 34.
Informa da función que dará Isabel Risco no salón de actos do Concello de Carnota o 1
de febreiro. O espectáculo forma parte da programación da Rede Cultural da Deputación
da Coruña.
- M. C., “Música, teatro e cabalgata nestas datas en Lousame”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 14 decembro 2019, p. 32.
Dá conta da representación que fará Isabel Risco do seu espectáculo Nabizagirl no
auditorio da Casa da Cultura do Concello de Lousame o 22 de decembro no marco da
programación cultural de Nadal deste concello.
Apatacón Compañía de Teatro: Por unha peseta
Referencias varias:
- J. M. R., “Febreiro de comedia en Cee co espectáculo ‘Por unha peseta’ de Apatacón”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 9 febreiro 2019, p. 34.
Informa da programación do ciclo Febreiro de comedia de Cee e, entre outros
espectáculos, terá lugar a función de Apatacón no Auditorio Baldomero Cores.
Aporía Teatro: 6 cubos negros en corpo branco, dirección e texto Diana Mera
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Referencias varias:
- S. N., “Desfiles e a máis deliciosa cachucha”, La Región, “Entroido en Carballiño”, “O
Carballiño”, “Programa”, 1 marzo 2019, p. 14.
Dá conta da representación de 6 cubos negros en corpo branco no marco das festas de
entroido de Carballiño.
- S. N., “Un exquisito fin de festa”, La Región, “25ª festa da cachucha”, “O Carballiño”,
5 marzo 2019, p. 30.
Dá conta da representación desta peza no Auditorio de O Carballiño no marco da 25ª
edición da Festa da Cachucha.
Artes-Cía: Chola a it girl, dirección Laura Villaverde
Referencias varias:
- Montse García, “Laura Villaverde. ‘Chola a it girl’ busca a esencia da muller do rural”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”,
1 febreiro 2019, p. L7.
Breve entrevista á protagonista de Chola a it girl! con motivo da representación que terá
lugar o 3 de febreiro de 2019 no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Montse García, “Chola a it girl”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 2 febreiro 2019, p. L10.
Dá conta da representación de Chola a it girl no Salón Teatro de Santiago de Compostela
o día 2 de febreiro de 2019 e cunha entrada de oito euros.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Chola a it
girl de Artes-Cía.
- Lara Blanco, “El FITO vuelve con una edición de ‘resistencia”, La Región, “Ciudad”,
11 outubro 2019, p. 15.
Dá conta da posta en escena da peza Chola a it girl no marco da celebración da duodécima
edición do FITO.
Teatro do Atlántico (1): Dúas donas que bailan
Referencias varias:
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- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo,
onde se representará, entre outras, a peza Dúas donas que bailan de Teatro do Atlántico.
- Montse García, “Galicia Escena Pro continúa hoy con cinco espectáculos”, La Voz de
Galicia “La Voz de Santiago”, “Agenda”; “Para todos los públicos”, “Artes escénicas”,
11 xuño 2019, p. L9.
Informa da programación do segundo día do festival Galicia Escena Pro en que destaca a
representación de Dúas donas que bailan de Teatro do Atlántico.
- Ana Fuentes, “El Concello programa 24 funciones en VigoCultura”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 6 setembro 2019, p. 11.
Informa da posta en escena da peza Dúas donas que bailan de Teatro do Atlántico no
marco do programa VigoCultura.
- Mario Nespereira, “Vigo abre el telón de un otoño cultural”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6
setembro 2019, p. 6.
Informa do arranque da nova edición do ciclo VigoCultura e da inclusión, na súa
programación, da peza Dúas donas que bailan.
- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a representación de Dúas donas que bailan.
- Montse García, “Teatro do Atlántico”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Otros actos hoy”, “A Escena”, 22 novembro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza Dúas donas que bailan na Casa da Cultura de
Milladoiro o 22 de novembro.
- Esperanza Pouso, “Amplio programa de actividades para todos los públicos en Noia
durante las fiestas”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 38.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello de Noia, entre a que se atopa a
posta en escena do espectáculo Dúas donas que bailan de Teatro do Atlántico o 21 de
decembro.
Teatro do Atlántico (2): Helena, xuízo a unha lurpia
Referencias varias:
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- Cuca M. Gómez, “Días cargados de muchos planes”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Escena”, 29 marzo 2019, pp. 66-67.
Dá conta da representación de Helena, xuízo a unha lurpia dentro da programación do
Salón do Libro de Pontevedra.
Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela: A muller que tiña medo
e marchou vivir ao Carrefour
Referencias varias:
- Mariló Pérez, “El miedo, excusa perfecta para actuar”, La Región, “Agenda”,
“Espectáculo”, 30 abril 2019, p. 28.
Informa da posta en escena do espectáculo A muller que tiña medo e marchou vivir ao
Carrefour, da Aula de Teatro Universitaria da USC de Santiago, no marco da celebración
da vixésimo cuarta edición da MITEU.
- Montse García, “Aula de Teatro da USC”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 21 xuño 2019, p.
L9.
Informa da representación da peza A muller que tiña medo e marchou vivir ao Carrefour
na Sala Roberto Vidal Bolaño de Santiago de Compostela cuxa entrada é gratuíta.
Avelaíña Teatro (1): A ópera de a patacón
Referencias varias:
- B. L., “A compañía Avelaíña atrévese coa ópera”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 23 xaneiro 2019, p. 14.
Ofrece unha breve sinopse da peza A ópera de a patacón e anuncia a súa posta en escena
no Teatro Principal de Pontevedra o día 24 de xaneiro.
- Cuca M. Gómez, “Siete días para divertirme y desconectar”, Diario de Pontevedra,
“reviSta!”, “Álbum”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 26 xaneiro 2019, p. 13.
Comenta que asistiu á representación de A ópera de a patacón, unha peza de Roberto
Vidal Bolaño baseada en textos de Bertolt Brecht da man de Avelaíña Teatro.
Avelaíña Teatro (2): A Lola, texto Manuel Ayán, baseado n' Un cesto de mazás de
Montse Fajardo
Referencias varias:
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- Ana Rodríguez, “El circuito gallego de teatro aficionado recala en Comesaña con cuatro
grupos veteranos”, Faro de Vigo, “Vigo [4] costados”, 3 setembro 2019, p. 5.
Dá conta da posta en escena da peza A Lola da compañía Avelaíña Teatro o 14 de
setembro no marco da celebración da décimo terceira edición do Certame de Teatro
Aficionado de San Andrés de Comesaña.
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza A Lola de Avelaíña Teatro no marco da celebración
do Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán en Santiago de Compostela.
Avelina Pérez: Os cans non comprenden a Kandinsky
Referencias varias:
- Joel Gómez, “El Instituto Camoes refuerza el diálogo entre las culturas portuguesa y
gallega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 abril 2019, p. 28.
Informa da celebración dun encontro en Santiago de Compostela no que colaboraron o
Consello da Cultura Galega, o Instituto Camões e a Escola Superior de Arte Dramática
de Galicia co obxectivo de tender unha ponte entre as escrituras teatrais portuguesa e
galega. Mencíonase que entre as pezas escollidas para esta ocasión se atopa Os cans non
comprenden a Kandisky da compañía de teatro Avelina Pérez.
- Pepe Bao, “As dramaturxias galegas e lusa xúntanse nun foro en Santiago”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 abril 2019, p. 37.
Dá conta da celebración dun encontro en Santiago de Compostela no que colaboraron o
Consello da Cultura Galega, o Camões, Centro Cultural Portugués en Vigo e a Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia co obxectivo de tender unha ponte entre as
escrituras teatrais portuguesa e galega. Entre as pezas escollidas para esta ocasión se atopa
Os cans non comprenden a Kandisky da compañía de teatro Avelina Pérez.
Berrobambán: Doppelgänger, texto Paula Carballeira
Referencias varias:
- Montse García, “A dramaturxia galega contemporánea vertebra a nova tempada do
CDG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2019, p. 35.
Recolle a data de estre da última produción do CDG, Neorretranca e posmorriña, así
como unha breve achega da súa temática. En relación a isto tamén se mencionan os
espectáculos que se estrearán este ano en coprodución co propio Centro Dramático, entre
as que se atopa a peza Doppelgänger.
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- ECG, “Doppelgänger’, obra internacional, que chega ó Salón Teatro de Santiago”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 24 xaneiro 2019, p. 39.
Informa de que se estreará no Salón Teatro de Santiago de Compostela a peza
Doppelgänger que colle o seu nome do termo alemán que significa “o dobre que camiña
ao lado”. Indica que se darán diferentes funcións entre os días 24 e 27 de xaneiro e achega
unha breve sinopse.
- Montse García, “Outras dúas coproducións do CDG recalarán en Santiago este ano”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”,
16 outubro 2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da peza Doppelgänger de Berrobambán no Salón Teatro de
Santiago durante o primeiro trismestre do próximo ano no marco da programación da sala
para esa tempada.
ButacaZero: Camiños
Referencias varias:
- F. F., “A nova tempada de teatro trae a Vilagarcía a premiada ‘Elisa e Marcela”, Diario
de Arousa, “Vilagarcía”, 10 xaneiro 2019, p. 5.
Informa da programación teatral de Vilagarcía a partir do mes de marzo organizada polo
Concello da vila e Axencia Galega de Industrias Culturais. Entre as pezas que se
representarán encóntrase Camiños o 4 de maio.
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena do espectáculo Camiños de ButacaZero no marco da
celebración da viséximo cuarta edición do ciclo Outono Teatral de Outes.
Cándido Pazó: Candideces
Referencias varias:
- Xabi Sanmartín, “Cándido Pazó, de reír con Cantinflas a patear Galicia en todo
formato”, El Correo Gallego, “Medios”, 9 setembro 2019, p. 45.
Recolle un breve repaso pola traxectoria profesional do actor e director Cándido Pazó e
sinala o feito de que anda de xira co seu espectáculo Candideces.
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Cara de Plata e Sal Monela Teatro: Antesala, dirección Antón Santiago
Referencias varias:
- Rodri García, “Antesala’, nueva obra dramática de Antón Santiago”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 1 xuño 2019, p. 36.
Informa da estrea de Antesala, unha comedia dramática de Antón de Santiago, que viu a
luz por primeira vez o 1 de xuño no Teatro Colón de A Coruña.
Carlos Blanco e Xosé Touriñán: Somos Criminais
Referencias varias:
- Carlos Crespo, “Xosé Touriñán. ‘Carlos sempre me di que pare un pouco”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Teatro”, “O máis visto en Galicia”, “Somos Criminais”, 11 xaneiro
2019, p. 5.
Recolle unha entrevista a Xosé Touriñán en relación á posta en escena do espectáculo
Somos criminais no Teatro Colón de A Coruña durante a fin de semana do 11, 12 e 13 de
xaneiro.
- Carlos Crespo, “Carlos Blanco. ‘Touri é un pinchón e un bullos no pádel”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Teatro”, “O máis visto en Galicia”, “Somos Criminais”, 11 xaneiro
2019, p. 5.
Recolle unha entrevista a Carlos Blanco en relación á posta en escena do espectáculo
Somos criminais no Teatro Colón de A Coruña durante a fin de semana do 11, 12 e 13 de
xaneiro.
- S. N., “Xosé Touriñán y Carlos Blanco se preguntan si somos criminais”, La Región,
“Sociedad”, “Agenda de ocio”, “Teatro”, 15 xaneiro 2019, p. 60.
Apunta que despois dunha xira histórica, con máis de trinta mil espectadores, Carlos
Blanco e Xosé Touriñán volven ao escenario e farano no Auditorio Municipal de Ourense
o 18 de xaneiro. O prezo da entrada é de 13 euros.
Centro Dramático Galego (1): Divinas palabras revolution, texto Valle-Inclán,
dirección Xesús Ron.
Recensións:
- Manuel Xestoso, “Pasado, presente, futuro”, Sermos Galiza, n.º 339, “fóradeserie”,
“teatro”, 21 marzo 2019, p. 7.
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Recolle un breve repaso sobre o pasado, o presente e o futuro do teatro en lingua galega.
Comeza reflexionando sobre o momento actual da creación teatral en Galicia e a
importancia de premios como os María Casares para, a continuación, nomear as obras
que están nominadas nesta edición. Informa que a obra Commedia é a que parte con máis
nominacións e apunta que se trata dunha peza que reivindica o propio oficio do teatro, e
relaciónaa co pasado que é presente teatral. A continuación fala do espectáculo Divinas
Palabras Revolution que o grupo Chévere produciu para o CDG como sinónimo de
olladas que miran cara a un futuro no que a catástrofe e a devastación son a única liña de
horizonte visible. Finalmente fai alusión á peza Leituga de Eme2, que nos ofrece un
diagnóstico de presente como unha sociedade profundamente individualista.
Grupo de Teatro Charamela: Pode ser calquera
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Teatro de Outono en Boqueixón”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 12 novembro 2019, p. 38.
Dá conta da celebración dunha nova edición do Ciclo de Teatro de Outono de Boqueixón
así como da súa programación, entre a que cita a posta en escena da peza Pode ser
calquera o 17 de novembro.
Chévere Teatro (1): Anatomía dunha serea
Referencias varias:
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- R. L., “El colectivo Pussy Riot encabezará los actos festivos del Día de la Mujer”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 16 febreiro 2019, p. 8.
Dá conta da programación para conmemorar o Día da Muller Traballadora na cidade de
A Coruña, entre a que destaca a representación da peza Anantomía dunha serea do grupo
Chévere no Teatro Rosalía.
- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerá la obra ‘Anatomía dunha serea”, La Región,
“Valdeorras”, 19 febreiro 2019, p. 25.
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Informa da función desta obra que terá lugar no Teatro Laura Olmo de O Barco e de que
o espectáculo comezará ás nove da noite.
- M. G. M., “Non todo é bonito e ten tons pasteis na maternidade”, El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 2 marzo 2019, p. 37.
A propósito da posta en escena da peza Liberto no Teatro Colón de A Coruña faise alusión
a outras obras que tratan o tema da maternidade dende un punto de vista non idealizado
como é Anatomía dunha serea.
- M. G. M., “Violencia obstétrica ou como pode cambiar a vida dunha muller en poucas
horas”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 7 marzo 2019, p. 37.
Recolle as impresións da autora e intérprete da peza Anatomía dunha serea co gallo da
súa representación no Teatro Rosalía da Coruña o 7 de marzo. Iria Pinheiro informa de
que na peza narra ter sido vítima de violencia obstetricia e conta a súa experiencia durante
o seu parto.
- S. N., “Anatomía dunha serea”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 26 xullo 2019, p.
15.
Ofrece unha breve sinopse da peza con motivo da función que terá lugar no Auditorio do
Castelo (Ribadavia) o 26 de setembro de 2019.
- Fátima Frieiro, “O teatro galego recala en Vilagarcía con Chévere, Kukas e
Malasombra”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 27 setembro 2019, p. 7.
Informa da programación teatral do segundo semestre do ano de Vilagarcía. O ciclo está
promovido conxuntamente entre o Concello e Agadic. Apunta a que as entradas serán de
cinco euros para o público xeral e de tres para os bonificados. Todas as representacións
serán á mesma hora, ás nove da noite e entre elas encóntrase Anatomía dunha serea.
Chévere Teatro: As fillas bravas de Momán
Referencias varias:
- S. E., “Gala Sonríe, espectáculos, talleres y Festa do Magosto en el noviembre cultural
de Caldas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Caldas. O Sar. A Estrada”, 5
novembro 2019, p. 32.
Informa da posta en escena da peza As fillas bravas da compañía Chévere o 15 de
novembro no marco da programación cultural para ese mes no Concello de Caldas de
Reis.
- Mónica P. Vilar, “Mónica García. ‘Non hai papeis para mulleres de 50”, La Voz de
Galicia, “Qué hace ahora...”, 5 decembro 2019, contracuberta.
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Recolle unha reportaxe sobre a actriz Mónica García, onde se repasa a súa traxectoria en
televisión e sobre os escenarios e onde se fai alusión á súa participación no espectáculo
As fillas bravas coa compañía Chévere nos últimos catro anos.
Chévere Teatro (2): Eroski paraíso, dirección Xesús Ron
Referencias varias:
- Montse García. “Ron. ‘Eroski Paraíso’ quedará como un dos fitos para nós e para o
teatro galego”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “A escena”, 16 xaneiro 2019, p. L7.
Ofrece un repaso pola obra de Chévere que logo de tres anos de xira despídese no
Auditorio da Ramallosa de Teo.
- Carlos Crespo, “Chévere pecha o hipermercado”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Escena”,
“Actualidad”, “Eroski Paraíso”, “Teatro”, 18 xaneiro 2019, p. 10.
Informa de que despois de tres anos a compañía Chévere ofrecerá as dúas últimas
funcións de Eroski paraíso e de que o fará onde realizaron as primeiras: na sede da
compañía na Ramallosa, en Teo. Ademais, comenta tamén que a peza xa se está
adaptando ao cinema.
- Rocío Cortés Galdo, “Lugo se convierte en capital escénica con Lola Herrera, Lolita y
Víctor Manuel”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 26 xaneiro 2019, p. 55.
Recolle información relativa a posta en escena da peza Eroski Paraíso da compañía de
teatro Chévere no Auditorio Gustavo Freire de Lugo o día 2 de febreiro na xornada
inaugural do ciclo Artes Escénicas.
- Olaia Tubío. “De Lira. ‘Ao lado do Paraíso estaba o cemiterio que máis vida xerou da
humanidade”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, p. 51/ El Progreso,
“Cultura”, “Vivir”, p. 55, 2 febreiro 2019.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Eroski Paraíso no Auditorio Gustavo Freire
de Lugo. Trátase dunha peza da compañía Chévere, protagonizada por Miguel de Lira e
Patricia de Lorenzo quen encarnan aos personaxes que narran a historia dunha sala de
festas que se transformou nun supermercado.
- Lourdes Abuíde, “Eroski Paraíso’: más que teatro, la vida ajena”, El Progreso,
“Cultura”, “Vivir”, 4 febreiro 2019, p. 55.
Recolle unha recensión da peza Eroski Paraíso da compañía Chévere a propósito da súa
posta en escena no Auditorio Gustavo Freire de Lugo. Da peza destácase o seu argumento
principal, da temática que subxace á obra e da grandea actuación de todo o elenco,
destacando principalmente o papel de Patricia de Lorenzo.
Chévere Teatro: O día que as mulleres gobernen o mundo todo será distinto
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Referencias varias:
- Diego Rodríguez Piñçon, “O día”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Paso de peóns”, 25
novembro 2019, p. 24.
Dá conta da posta en escena da peza O día que as mulleres gobernen o mundo todo será
distinto da compañía Chévere no marco das actividades deseñadas para conmemorar o
Día Internacional Contra as Violencias de Xénero pola Anpa o Beco do IES Punta
Candieira de Cedeira.
Cinema Sticado: Fin de tempada
Referencias varias:
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
Contraproducións (1): A compañeira de piso
Referencias varias:
- F. F., “A nova tempada de teatro trae a Vilagarcía a premiada ‘Elisa e Marcela”, Diario
de Arousa, “Vilagarcía”, 10 xaneiro 2019, p. 5.
Informa da programación teatral de Vilagarcía a partir do mes de marzo organizada polo
Concello da vila e Axencia Galega de Industrias Culturais. Entre as pezas que se
representarán encóntrase A compañeira de piso o día 16 de marzo.
- Montse García, “A dramaturxia galega contemporánea vertebra a nova tempada do
CDG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2019, p. 35.
Recolle a data de estrea da última produción do CDG, Neorretranca e posmorriña, así
como unha breve achega da súa temática. En relación a isto tamén se mencionan os
espectáculos que se estrearán este ano en coprodución co propio Centro Dramático, entre
as que se atopa a peza A compañeira de piso.
- Montse García, “Dúas compañeiras de piso no Salón Teatro”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 27 febreiro 2019, p.
L9.
Ofrece unha sinopse da nova montaxe de Contraproducións con motivo das tres
representacións que realizará no Salón Teatro de Santiago de Compostela os días 28 de
febreiro e o 1 e 2 de marzo cunha entrada de dez euros.
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- Montse García, “A compañeira de piso”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “ A escena”, 28 febreiro 2019,
p. L10.
Anuncia a estrea da peza A compañeira de piso no Salón Teatro de Santiago de
Compostela o día 28 de febreiro.
- Carlos Crespo, “Dúas adaptacións desas que prestixian a nosa escena”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “teatro”, “Estreas Teatrais”, 1 marzo 2019, p. 8.
Celebra a estrea de dúas pezas que supoñen unha adaptación da dramaturxia
contemporánea ao galego. Unha das obras é A compañeira de piso, baseada no texto da
escritora estadounidense Jen Silverman, baixo a dirección de Belén Pichel e Cándido Pazó
para Contraproducións.
- Montse García, “A compañeira de piso”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 1 marzo 2019, p.
L9.
Dá conta da segunda función de A compañeira de piso no Salón Teatro Pde Santiago de
Compostela o 1 de marzo. O prezo da entrada é de dez euros.
- Seve Nieves, “A compañeira de piso”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 15 marzo
2019, p. 15.
Ofrece unha sinopse de obra con motivo da función que terá lugar no Auditorio Municipal
de Vilagarcía de Arousa o 16 de marzo.
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego entre a que
se encontra a peza A compañeira de piso.
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena do espectáculo A compañeira de piso de Contraproducións
no marco da celebración da viséximo cuarta edición do ciclo Outono Teatral de Outes.
- Montse García, “Outras dúas coproducións do CDG recalarán en Santiago este ano”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”,
16 outubro 2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da peza A compañeira de piso de Contraproducións no Salón
Teatro de Santiago durante o primeiro trimestre do próximo ano no marco da
programación da sala para esa tempada.
- Cibrán Canedo, “Venres teatrais na Laracha”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 3 novembro 2019, p. 37.
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Dá conta da posta en escena da peza A compañeira de piso o día 22 de novembro no
marco da celebración do ciclo Venres Teatrais na Laracha.
- J. M. R., “Contraproducións trae ‘A compañeira de piso’ á casa da cultura larachesa”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 22 novembro 2019, p. 35.
Informa da representación da peza A compañeira de piso de Contraproducións na Casa
da Cultura de Laracha o 22 de novembro. Tamén dá conta de que a entrada é libre e
gratuíta.
- Lourdes Abuide, “La dulce atracción del lado oscuro”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
“Fila 7”, 12 decembro 2019, p. 44.
Comeza explicando o argumento da peza: dúas mulleres moi distintas que comezan a
compartir piso, unha ama de casa de Iowa e a outra unha lesbiana vegana do Bronx. A
peza desenvolve a relación que se vai forxando entre as dúas mulleres, que irán
proxectando as súas inseguridades e fortalezas a unha na outra. Tamén se fai alusión ao
feito de que esta peza estea baseada no texto The Roommate da norteamericana Jen
Silverman.
Grupo de Teatro Concello de Ames: Criaturas
Contraproducións (2): Commedia, dramaturxia e dirección Cándido Pazó,
interpretación César Goldi, Avelino González, Víctor Mosqueira, Marcos Orsi, Nuria
Sanz e Sergio Zearreta
Referencias varias:
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- S. N., “Commedia”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 18 xaneiro 2019, p. 15.
Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Teatro Lauro
Olmdo do Barco de Valdeorras o 18 de xaneiro.
- C. Estévez, “Melide pecha o venres o seu ciclo de tatro para adultos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa. Deza”, 10 abril 2019, p. 32.
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Informa da posta en escena da peza Commedia a cargo de Contraproducións no marco da
celebración dun ciclo de teatro para adultos organizado polo Concello de Melide.
- X. A. Reboiro, “As ‘Noites teatrais’ achegan a escena galega a Vilamarín”, La Región,
“Verano”, 10 xullo 2019, p. 21.
Ofrece un percorrido pola programación da XXXII edición das Noites Teatrais de
Vilamarín con motivo do acto de presentación que realizaron o vicepresidente da
Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, os conceilliros de Desenvolvemento e
Cultura de Vilamarín Marcos Vázquez e Marina Rodríguez. Entre as obras que se
representarán encóntrase Commedia.
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores. Entre
as pezas mencionadas está o espectáculo Commedia de Contraproducións.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Commedia
de Contraproducións.
- Cuca M. Gómez, “Actividad física y solidaridad”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 29 novembro 2019, pp. 70-71.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Commedia de Contraproducións no Teatro
Principal de Pontevedra dentro do ciclo Ponteatro.
Contraproducións (3): Os fillos do sol, dirección Cándido Pazó
Referencias varias:
- E. P., “Muros pone en marcha la XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. O Sar. Costa da Morte”, 22 abril 2019, p. 24.
Dá conta da programación da XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muro entre a que se
encontra Os fillos do sol.
- M. C., “Contraproducións leva ‘Fillos do Sol’ a Muros o día 27”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 24 abril 2019, p. 40.
Informa da representación de Os fillos do sol, baseada na figura de Eduardo Pondal, que
terá lugar no centro cultural de Muros o 27 de abril.
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- Montse García, “Fillos do sol', un homenaje a Pondal, en el Salón Teatro”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “ A escena”, 7 maio
2019, p. L10.
Informa da representación de Os fillos do sol, no Salón Teatro de Santiago de Compostela,
baseada na obra Os Eoas de Eudardo Pondal.
- M. Abades, “Cultura no Camiño chegará nesta edición a 79 concellos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 24.
Anuncia a posta en escena da peza Os fillos do sol no marco da sétima edición do circuíto
da Xunta Cultura no Camiño.
Contraproducións (4): Historias con mar de fondo, Cándido Pazó.
Referencias varias:
-E. P., “Cándido Pazó y su monólogo en Muros el día 16”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Noia. Muros”, 7 febreiro 2019, p. 31.
Dá conta da función que dará Quico Cadaval o 16 de febreiro no bar Ancla da vila de
Muros.
Contraproducións (4): Historias que veñen e van, Cándido Pazó.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Contos, comedias e outras lerias’ con Cándido Pazó”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da morte”, 30 xaneiro 2019, p. 34.
Informa da función que dará Cándido Pazó na Casa da Pedra de Camariñas o 2 de febreiro
programada polo Concello de Camariñas. O prezo da entrada é de tres euros.
- E. A. R., “La cultura, el arma del programa Feiras Activas en Lestedo y Rodiño”, La
Voz de Galicia, “El Comarcal”, n.º 5, “Boqueixón”, 31 xullo 2019, p. 29.
Dá conta da función que dará Cándido Pazó na carballeira da localidade de Rodiño no
marco do programa Feiras Activas de Lestedo e Rodiño.
Culturactiva (1): Papar sen cancelas, dirección Diego Rey, interpretación Pedro
Brandariz, Fran Rei e Isabel Risco.
Referencias varias:
- Seve Nieves, “Papar sen cancelas”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 19 abril 2019,
p. 15.
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Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo da representación que terá lugar Centro
Cultural Avenida na Rúa o 20 de abril.
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores. Entre
as pezas mencionadas está o espectáculo Papar sen cancelas de Culturactiva.
- M. C., “Papar sen cancelas’ na casa da cultura lousamiá”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Noia. Muros”, 20 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Papar sen cancelas no auditorio da Casa da
Cultura de Lousame o 20 de outubro. Tamén ofrece unha breve sinopse da peza dirixida
por Diego Rey.
- M. R. L., “Malasombra presentará hoxe a obra ‘Bernarda’ na Semana de Teatro de Cee”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 agosto 2019, p. 30.
Dá conta da chegada ao tramo final da Semana de Teatro de Cee coa posta en escena,
entre outras, da peza Papar sen cancelas a cargo da compañía Culturactiva.
- M. R. L., “Cambio de obra no peche da Semana do Teatro de Cee”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 24 agosto 2019, p. 33.
Informa de que o peche da semana do teatro de Cee non o realizará, por problemas,
Culturactiva e a súa peza Papar sen cancelas, senón que o fará a compañía Píscore, con
Concerto con fusión.
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica entre a que se
encontra Papar sen cancelas. Tamén comenta que este ano a oferta esténdese a comercios
e espazos hosteleiros da vila.
- José M. Ramos, “Cee potencia a oferta cultural e lúdica do Nadal”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 30 novembro 2019, p. 35.
Informa da posta en escena da peza Papar sen cancelas de Culturactiva o 15 de decembro
no marco da programación cultural de Nadal do Concello de Cee.
- Brais Fdez., “Maxia, teatro, obradoiros, humor e música, protagonistas en Zas”, El
Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 47.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello de Zas, onde contaron, entre
outras, coa compañía Culturactiva e o seu espectáculo Papar sen cancelas.
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Culturactiva (2): Sénior
Referencias varias:
- C. A., “El Concello pontés afianza su oferta cultural con más de 6.200 espectadores en
2018”, El Progreso, “A Chaira”, 26 xaneiro 2019, p. 19.
Informa das diferentes actividades que terán lugar no Concello de As Pontes entre as que
se encontra a representación de Sénior de Culturactiva.
- Gloria Montenegro, “Tui presenta su programación cultural con una amplia oferta de
espectáculos y eventos”, Faro de Vigo, “Louriña. Baixo Miño”, “Área Metropolitana”,
“Porriño. Mos. Tui. Tomiño. O Rosal. A Guarda. Salceda de Caselas”, 30 xaneiro 2019,
p. 14.
Dá conta dos seis espectáculos que se representarán durante os meses de primavera no
Teatro Municipal de Tui.
De Ste Xeito (1): Eu quero ser galega
Referencias varias:
- J. M. R., “Febreiro de comedia en Cee co espectáculo ‘Por unha peseta’ de Apatacón”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 9 febreiro 2019, p. 34.
Informa da programación do ciclo Febreiro de comedia de Cee e, entre outros
espectáculos, terá lugar a función Eu quero ser galega.
De Ste Xeito (2): Loló e mamá
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
Anuncia a posta en escena da peza Loló e mamá a cargo de De Ste Xeito Producións no
auditorio municipal do Concello de Vimianzo no marco da programación cultural desta
vila para os dous primeiros meses do ano.
- E. F., “Campamentos, espectáculos y deportes al aire libre”, La Voz de Galicia,
“Especial Santa Comba en fiestas”, “Ocio”, 27 xuño 2019, p. 5.
Informa da posta en escena do espectáculo Loló e mamá no Multiusos de Santa Comba
no marco da programación do Verán Cultural 2019 deste concello.
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- Cibrán Canedo, “Venres teatrais na Laracha”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 3 novembro 2019, p. 37.
Dá conta da posta en escena da peza Loló e mamá o día 29 de novembro no marco da
celebración do ciclo Venres Teatrais na Laracha.
- M. R. L., “Loló e Mamá’ pecha os Venres Teatrais da Laracha”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 28 novembro 2019, p. 42.
Informa da posta en escena do espectáculo Loló e Mamá da compañía De Ste Xeito
Producións como colofón ao ciclo Venres Teatrais da Laracha.
Disfunción Continua: Departamento de Selección
Referencias varias:
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza Departamento de Selección de Disfunción Continua
no marco da celebración do Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán en Santiago
de Compostela.
Eme2 Producións&Arte: A leituga, texto César Sierra, dirección Víctor Duplá.
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo,
onde se representará, entre outras, a peza A leituga de Eme2 Producións&Arte.
- C. A., “El Concello pontés afianza su oferta cultural con más de 6.200 espectadores en
2019”, El Progreso, “A Chaira”, 26 xaneiro 2019, p. 19.
Informa das diferentes actividades que terán lugar no Concello de As Pontes entre as que
se encontra a representación A leituga, de Eme2.
- E. P., “Llega a Muros ‘A Leituga’, una obra teatral de EME2”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Muros. Noia”, 26 xaneiro 2019, p. 33.
Informa da presentación da obra de Eme2 que terá lugar no Centro Cultural e Xuvenil de
Muros o 26 de xaneiro.
- S. N., “A leituga’: reflexión sobre las lealtades y vínculos familiares”, La Región,
“Sociedad”, “Agenda de ocio”, “Teatro”, 11 febreiro 2019, p. 52.
290

Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Teatro
Principal de Ourense o 16 de febreiro ás oito e media. O prezo da entrada é de seis euros.
- Mariló Pérez, “Unha morte surrealista”, La Región, “Agenda”, “Espectáculo”, 13
febreiro 2019, p. 18.
Ofrece un breve comentario sobre esta obra a partir dunha conversa co protagonista, o
actor Morris, con motivo da función que terá lugar no Teatro Principal de Ourense o 16
de febreiro ás oito e media.
- Seve Nieves, “A leituga”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 15 febreiro 2019, p. 15.
Ofrece unha sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Teatro Principal de
Ourense o 16 de febreiro ás oito da tarde. O prezo da entrada é de seis euros.
- M. M., “Morris e Federico Pérez representarán ‘ A leituga’ na Maía”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 13 marzo
2019, p. 29.
Dá conta da función da peza de Eme2 que terá lugar na casa da cultura de Bertamiráns o
15 de marzo. Indica que a obra trata con cinismo e comedia a historia dunha familia.
Enconarte Producións: Monstruación, dirección Marián Bañobre
Referencias varias:
- Fernando Franco, “¡Qué guerra la tuya, Vuku!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
30 outubro 2019, p. 11.
Dá conta dos proxectos nos que se ve involucrada a actriz Déborah Vukusic a propósito
da estrea do seu último espectáculo, desta forma fai unha breve alusión á peza
Monstruación da compañía Enconarte.
- Fernando Franco, “¡Oh Dios Mío, Monstruación”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
20 decembro 2019, p. 9.
Informa da posta en escena da peza Monstruación de Enconarte Producións na sala
Sinatra de Vigo o 20 de decembro.
Enconarte Producións: Sorpresa!
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
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Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
Teatro en Punto: Unha rosa entre as pernas, dirección Gloria Rico, adaptación do texto
de Afonso Becerra
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
Producións Teatrais Excéntricas (1): Carpe diem
Referencias varias:
- Montse García, “Excéntricas celebra 15 años con ‘Carpe diem”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Programación de artes escénicas
para el 2019 en Santiago”, “Lo nuevo”, 18 xaneiro 2019, p. L7.
Dá conta da posta en escena da peza Carpe diem de Producións Teatrais Excéntricas no
Teatro Principal de Santiago de Compostela os días 27 e 28 de febreiro.
- S. S., “Rianxo acollerá o 21 a preestrea da obra ‘Carpe Diem”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 12 febreiro 2019, p. 32.
Informa da preestrea da obra Carpe diem que terá lugar no Auditorio de Rianxo o 21 de
febreiro ás oito e media. Comenta que a función forma parte do programa Residencias
Artísticas que organiza o Concello e que a peza está baseada nos contos do autor Rubem
Fonseca.
- Juan Capeáns, “Ramón Orencio López, Mr. Cool. ‘Desde que empecé con la guitarra
no volví a aburrirme en la vida”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Compostelanos en su rincón”, 18 febreiro 2019, contracuberta.
Recolle unha entrevista ao músico Ramón Orencio López a propósito da seu papel como
intérprete da música ao vivo no espctáculo Carpe Diem. Tamén se fai alusión ao seus
pasos previos no mundo do teatro coa súa participación nas Ultranoites de Chévere.
- Montse García, “Tres días de adulterio e crime no Principal con ‘Carpe diem”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 26
febreiro 2019, p. L9.
Pequena reportaxe sobre o último espectáculo de Producións Teatrais Excéntricas, Carpe
diem, a partir dunha conversa co seu director, Quico Cadaval en que explica e fai un
repaso da obra.
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- Montse García, “Carpe Diem”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 28 febreiro 2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da peza Carpe diem no Teatro Principal de Santiago de
Compostela o día 28 de febreiro.
- Carlos Crespo, “Dúas adaptacións desas que prestixian a nosa escena”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “teatro”, “Estreas Teatrais”, 1 marzo 2019, p. 8.
Dá conta da última función de Carpe diem no Teatro Principal de Santiago de Compostela
o 1 de marzo. O prezo da entrada é de doce euros.
- S. S., “Teatro e música en directo no Elma con ‘Carpe diem”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 28 marzo 2019, p. 31.
Informa da representación de Carpe diem no Teatro Elma da Pobra o 31 de marzo, obra
baseada nun conto de Rubem Fonseca, e de que a entrada será de balde.
- S. N., “Carpe Diem”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 5 abril 2019, p. 15.
Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo da representación que terá lugar no Teatro
Principal de Ourense o 7 de abril. O prezo da entrada é de seis euros.
- Cibrán Canedo, “Venres teatrais na Laracha”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 3 novembro 2019, p. 37.
Dá conta da posta en escena da peza Carpe Diem o día 16 de novembro no marco da
celebración do ciclo Venres Teatrais na Laracha.
- Alicia Pardo, “Amor frívolo, soño de celuloide”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
cultura”, 7 novembro 2019, p. 11.
Ofrece unha pequena sinopse e análise da peza Carpe diem a propósito da súa posta en
escena no Teatro Rosalía de A Coruña o 8 de novembro. Abórdanse, entre outras
cuestións, a fonte orixinal da historia e a xénese da idea en Quico Cadaval, algunhas
reflexións sobre o proceso de creación da obra e as relacións que establece con outros
espectáculos da dramaturxia contemporánea.
- Xaquín Núñez Sabarís, “2019: ‘Suspense’ en literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 decembro 2019, p. 30.
A propósito dun artigo onde se analiza a presenza do ‘thriller’ e do suspense na literatura
galega faise alusión á montaxe teatral Carpe Diem de Quico Cadaval, unha peza na que
o fío argumental son dous amantes que organizan un asasinato e que está inspirada no
texto dramático do brasileiro Rubem Fonseca.
Producións Teatrais Excéntricas (2): Tres vellas (polo menos)
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Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
Anuncia a posta en escena da peza Tres vellas (polo menos) a cargo de Producións
Teatrais Excéntricas no auditorio municipal do Concello de Vimianzo no marco da
programación cultural desta vila para os dous primeiros meses do ano.
- Brais Fdez., “A Pobra combina os actos para os máis pequenos con opcións para os
adultos”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 32.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello da Pobra do Caramiñal, entre a
que se inclúe a posta en escena da peza Tres vellas (polo menos) de Producións Teatrais
Excéntricas.
Asociación Cultural Faíscas de Arteixo: Un fiambre, unha rosca e un cancán
Referencias varias:
- M. Lavandeira, “Fin de semana animado con funcións teatrais en Paiosaco, Vimianzo e
Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 abril 2019, p. 35.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Un fiambre, unha rosca e un cancán, da
Asociación Cultural Faíscas de Arteixo o 12 de abril no marco da celebración da novena
edición do ciclo de teatro Primavera Teatral de Poiosaco.
Compañía A Feroz: Afterparty
Referencias varias:
- Montse García, “A Feroz regresa con su ‘Afterparty’ al Salón Teatro”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 1 xuño
2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da peza Afterparty da compañía A Feroz no Salón Teatro de
Santiago de Compostela o día 1 de xuño.
Gargallada Teatro: O xogo de Versalles
Referencias varias:
- M. Lavandeira, “Fin de semana animado con funcións teatrais en Paiosaco, Vimianzo e
Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 abril 2019, p. 35.
Dá conta da posta en escena da peza O Xogo de Versalles de Gargallada Teatro o 27 de
abril no marco da celebración da cuarta edición da Mostra de Teatro Labarta Pose.
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- Ana Rodríguez, “El circuito gallego de teatro aficionado recala en Comesaña con cuatro
grupos veteranos”, Faro de Vigo, “Vigo [4] costados”, 3 setembro 2019, p. 5.
Dá conta da posta en escena da peza O xogo de Versalles da compañía Gargallada Teatro
o 7 de setembro no marco da celebración da décimo terceira edición do Certame de Teatro
Aficionado de San Andrés de Comesaña.
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza O xogo de Versalles de Gargallada Teatro no marco
da celebración do Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán en Santiago de
Compostela.
Ghazafelhos Teatro: Rubicundo
Referencias varias:
- Brais Fdez., “A Pobra combina os actos para os máis pequenos con opcións para os
adultos”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 32.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello da Pobra do Caramiñal, entre a
que se inclúe a posta en escena da peza Rubicundo de Ghazafellos Teatro.
Hugo Andrade (1): A tía Lambida
Referencias varias:
- L. F., “25 años sobre el escenario”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 26 maio 2019, p.
17.
Informa de que o actor Hugo Andrade fai 25 anos sobre o escenario e que o celebrará a
través dunha gala que terá lugar no Pazo Emilia Pardo Bazán e que acollerá, entre outras,
a representación da peza A tía Lambida.
Hugo Andrade (2): Casados de pouco
Referencias varias:
- L. F., “25 años sobre el escenario”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 26 maio 2019, p.
17.
Informa de que o actor Hugo Andrade fai 25 anos sobre o escenario e que o celebrará a
través dunha gala que terá lugar no Pazo Emilia Pardo Bazán e que acollerá, entre outras,
a representación da peza Casados de pouco.
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Hugo Andrade (3): O barreño da colada
Referencias varias:
- L. F., “25 años sobre el escenario”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 26 maio 2019, p.
17.
Informa de que o actor Hugo Andrade fai 25 anos sobre o escenario e que o celebrará a
través dunha gala que terá lugar no Pazo Emilia Pardo Bazán e que acollerá, entre outras,
a representación da peza O barreño da colada.
Hugo Andrade (4): O burro que quere aprender
Referencias varias:
- L. F., “25 años sobre el escenario”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 26 maio 2019, p.
17.
Informa de que o actor Hugo Andrade fai 25 anos sobre o escenario e que o celebrará a
través dunha gala que terá lugar no Pazo Emilia Pardo Bazán e que acollerá, entre outras,
a representación da peza O burro que quere aprender.
Hugo Andrade (5): Picadura mortal
Referencias varias:
- L. F., “25 años sobre el escenario”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 26 maio 2019, p.
17.
Informa de que o actor Hugo Andrade fai 25 anos sobre o escenario e que o celebrará a
través dunha gala que terá lugar no Pazo Emilia Pardo Bazán e que acollerá, entre outras,
a representación da peza Picadura mortal.
Ibuprofeno Teatro (1): Casa O’Rei. Traxicomedia gastronómica, Premio María Casares
2019 nas categorías Mellor música orixinal e Mellor actor protagonista a Miguel Borines,
dramaturxia Santiago Cortegoso, interpretación Marián Bañobre, Miguel Borines, Xosé
M. Esperante e Víctor Mosqueira
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
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Anuncia a posta en escena da peza Casa O’Rei. Traxicomedia gastronómica a cargo de
Ibuprofeno Teatro no auditorio municipal do Concello de Vimianzo no marco da
programación cultural desta vila para os dous primeiros meses do ano.
- J. M., “Función teatral en Vimianzo da man de Ibuprofeno e a obra ‘Casa O’Rei”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 9 febreiro 2019, p. 34.
Informa da representación desta peza no Auditorio de Vimianzo o 9 de febreiro no marco
da programación de inverno teatral da vila. As entradas son de cinco euros, menos para
as persoas maiores de sesenta e cinco anos e o alumnado que é de dous euros e medio.
- S. S., “Sigue la Mostra e Teatro en Ribeira con ‘Bernarda”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 9 outubro 2019, p. 30.
Informa da programación da Mostra de Teatro de Ribeira entre a que destaca Bernarda,
de Malasombra e Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro.
- J. C., “El ciclo teatral de otoño de Viana incluye tres representaciones”, La Región,
“Provincia”, 10 outubro 2019, p. 23.
Informa da programación do VI Ciclo de Outono Teatral de Viana do Bolo entre a que se
encontra a obra Casa O’Rei. Traxicomedia gastronómica.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Casa O’Rei.
Traxicomedia gastronómica de Ibuprofeno Teatro.
- Cibrán Canedo, “Casa O’Rei’ chega hoxe ao Principal”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 21 novembro 2019, p. 42.
Dá conta da posta en escena da peza Casa O’ Rei da compañía Ibuprofeno Teatro no
Teatro Principal de Santiago de Compostela o 21 de novembro. Trátase da peza coa que
a compañía completa a triloxía gastronómica e está baseada nun texto de Santiago
Cortegoso.
- S. N., “Casa O’Rei”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 13 decembro 2019, p. 15.
Informa da representación da obra Casa O’ Rei, unha peza da compañía Ibuprofeno
baseada nun texto de Santiago Cortegoso, que estará no Teatro Principal de Ourense o 14
de decembro.
Ibuprofeno Teatro (2): O furancho
Referencias varias:
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- M. M., “Ciclo de teatro desde Negreira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5
abril 2019, p. 33.
Anuncia a posta en escena da peza O furancho a cargo de Ibuprofeno Teatro o día 27 de
abril no marco da celebración do Ciclo de Teatro do Concello de Negreira.
- M. T., “Volven as Noites Espectaculares a Carnota o día 27”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Muros. Noia”, 9 outubro 2019, p. 31.
Dá conta de que o 27 de outubro representarase O furancho no salón de actos do
consistorio de Carnota no marco das Noites Espectaculares de Carnota que forman parte
da Rede Cultural da Deputación da Coruña.
Ibuprofeno Teatro (3): Raclette, dirección Santiago Cortegoso
Referencias varias:
- C. Estévez, “Melide pecha o venres o seu ciclo de tatro para adultos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa. Deza”, 10 abril 2019, p. 32.
Informa da posta en escena da peza Raclette a cargo de Ibuprofeno Teatro como punto de
partida para a celebración dun ciclo de teatro para adultos organizado polo Concello de
Melide.
- Antón Ferreira, “A Guarda se llena de teatro”, Atlántico Diario, “Área Metropolitana”,
“Baixo Miño”, 13 outubro 2019, p. 20.
Informa da representación do espectáculo Raclette no Centro Cultural de A Guarda o 25
de outubro. Trátase dunha peza de Ibuprofeno Teatro dirixida por Santiago Cortegoso e
multipremiada que aborda temas universais como a morte, a parella, a maternidade, a
cobiza, a culpa e a violencia.
- Cibrán Canedo, “Venres teatrais na Laracha”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 3 novembro 2019, p. 37.
Dá conta da posta en escena da peza Raclette o día 8 de novembro no marco da
celebración do ciclo Venres Teatrais na Laracha.
- Fernando Franco, “¡Qué guerra la tuya, Vuku!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
30 outubro 2019, p. 11.
Dá conta dos proxectos nos que se ve involucrada a actriz Déborah Vukusic a propósito
da estrea do seu último espectáculo, desta forma fai unha breve alusión á peza Raclette
da compañía Ibuprofeno Teatro.
Inversa Teatro: Sofía e as postsocráticas, dirección Marta Pérez.
Referencias varias:
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- Iván Dacal, “Sócrates contra o machismo”, La Región, “Agenda”, “Teatro”, 8 febreiro
2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena da peza Sofía e as postsocráticas de Inversa Teatro na Casa
da Cultura Manuel María do Concello de Barbadás. Trátase dun espectáculo que
reflexiona sobre o problema social da violencia a linguaxe machista a través de casos e
cousa concretas.
- Chito Rivas, “Inversa Teatro e a violencia machista”, La Región, “Opinión”, “Recuncho
hebdomadario”, 11 febreiro 2019, p. 18.
Comparte as súas impresións sobre a peza Sofía e as postsocráticas despois do seu
visionado na Casa da Cultura de Barbadás. A respecto da peza di que se presenta coma
unha dose de realidade e conciencia sobre a lacra da violencia machista.
Ítaca Teatro: Cinco minutos sen respirar
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Música y escena para el domingo”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 11 marzo 2019, p. 6.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Cinco minutos sen respirar de Ítaca Teatro
no Auditorio Gustavo Freire de Lugo o 10 de marzo no marco da programación cultural
do Concello de Lugo.
La Quintana Teatro: Desde o invisible
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Residencia artística no Salón Teatro co Camiño Escena Norte”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 3 setembro 2019, p. 31.
Informa do comezo do programa Camiño Escena Norte, unhas residencias artísticas que
se desenvolveron no Salón Teatro de Santiago e que acolleron, entre outros, o espectáculo
Desde o invisible.
- Andrés Bernárdez, “O mellor teatro galego en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 setembro 2019, p. 26.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela e que contará, entre
outras, coa posta en escena da peza Desde o invisible.
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
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Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Montse García, “Desde o invisible’, premio Max, se estrena en gallego en el Salón
Teatro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Teatro”, 23 outubro 2019, p. L9.
Informa da posta en escena da peza Desde o invisible no Salón Teatro de Santiago de
Compostela os días 24, 25, 26 e 27 de outubro. Tamén ofrece unha breve sinopse da trama
e as personaxes principais da obra.
Lila Teatro: Rara avis
Referencias varias:
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena do espectáculo Rara avis de Lila Teatro no marco da
celebración da vixésimo cuarta edición do ciclo Outono Teatral de Outes.
- R. L., “Produtos artesáns no Camiño Francés”, El Progreso, “Feira de Artesanía en
Triacastela”, 27 setembro 2019, p. 50.
Informa da representación da peza Rara avis de Lila Teatro no marco da novena edición
da Feira de Artesanía e Produtos da Zona de Triacastela.
Malasombra Producións (1): D.E.P. Unha comedia de morte!, dirección Marcos Orsi.
texto Antón Gómez e Jordi Sánchez.
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- Fernando Salgado, “El ciclo Teatro de Outono propone la reflexión a través de tres
comedias”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 2 outubro
2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena da peza D.E.P. Unha comedia de morte! De Malasombra
Producións no Auditorio Municipal de Caldas de Reis no marco da programación do ciclo
Teatro de Outono organizado por este Concello.
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Malasombra Producións (2): Go on!
Referencias varias:
- Montse García, “Go on””, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 18 xaneiro 2019, p. L7.
Dá conta da posta en escena da peza Go on! de Malasombra Producións no Salón Teatro
de Santiago de Compostela o día 18 de xaneiro ás 20.30 horas.
- María Cano, “Obradoiros, teatro e música para celebrar o Nadal na comarca”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Muros. Noia”, 10 decembro 2019, p. 33.
Informa da programación cultural de Nadal da comarca de Noia-Muros. Do Concello de
Carnota destaca a posta en escena, entre outras, da peza Go on! a cargo de Malasombra
Producións.
Marelas Teatro: Liberto
Referencias varias:
- R. L., “El colectivo Pussy Riot encabezará los actos festivos del Día de la Mujer”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 16 febreiro 2019, p. 8.
Dá conta da programación para conmemorar o Día da Muller Traballadora na cidade de
A Coruña, entre a que destaca a representación da peza Liberto de Marelas Teatro no
Teatro Colón.
- M. G. M., “Non todo é bonito e ten tons pasteis na maternidade”, El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 2 marzo 2019, p. 37.
Informa da posta en escena da peza Liberto de Marelas Teatro no Teatro Colón de A
Coruña. Trátase dunha obra que reflexiona sobre o tema da maternidade dende un punto
de vista non idealizado.
Melania Cruz, Tito Asorey, A Quinta do Cuadrante, O empapelado amarelo, texto
Charlotte Perkins Gilman
Referencias varias:
- S. N., “O empapelado amarelo”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 25 xaneiro 2019,
p. 15.
Ofrece unha sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Auditorio Municipal
de Ourense o 27 de xaneiro.
Mofa e Befa: Cranios Privilexiados... ou crítica da razón perralleira
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Referencias varias:
- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo,
onde se representará, entre outras, a peza Cranios Privilexiados... ou crítica da razón
perralleira de Mofa e Befa.
- Montse García, “Teatro con fines didácticos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 15 marzo 2019, p. L10.
Informa de que o estudantado de Santiago de Compostela puido gozar durante unha
semana de varias actividades culturais entre as que se encontraba o espectáculo Cranios
privilexiados... ou crítica da razón perralleira.
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica entre a que se
encontra Cranios Privilexiados... ou crítica da razón perralleira. Tamén comenta que
este ano a oferta esténdese a comercios e espazos hosteleiros da vila.
Teatro Mutis: Non hai ladrón que por ben non veña, dirección Xoán Manuel Fernández
Referencias varias:
- E. Pouso, “Representación teatral ‘Non hai ladrón que por ben non veña”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Muros”, 16 febreiro 2019, p. 33.
Informa da función desta peza na casa de cultura de Outes o 17 de febreiro ás oito da
tarde. Comenta que a obra é da autoría de Darío Fo, cunha adaptación galega de Agustín
Agra. A entrada é de balde.
Muxicas Teatro: O inspector, dirección e adaptación Melania Cruz e tito Asorey.
Referencias varias:
- E. P., “Muros pone en marcha la XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. O Sar. Costa da Morte”, 22 abril 2019, p. 24.
Dá conta da programación da XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muros entre a que
se encontra O inspector.
Nova Escena Teatro: As fillas de Eva
Referencias varias:
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- M. M., “El Iescha contará en su programa de otoño con cine, música y teatro”, El
Progreso, “A Chaira”, 24 outubro 2019, p. 21.
Informa da programación cultural de outono organizada polo Instituto de Estudos
Chairegos e que contará, entre outras, coa posta en escena da peza As fillas de Eva da
compañía Nova Escena Teatro.
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza As fillas de Eva de Nova Escena Teatro no marco da
celebración do Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán en Santiago de
Compostela.
Sarabela Teatro (2): Normas para saber vivir na sociedade actual
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores. Entre
as pezas mencionadas está o espectáculo Normas para saber vivir na sociedade actual de
Sarabela Teatro.
- M. R. L., “Malasombra presentará hoxe a obra ‘Bernarda’ na Semana de Teatro de Cee”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 agosto 2019, p. 30.
Dá conta da chegada ao tramo final da Semana de Teatro de Cee coa posta en escena,
entre outras, da peza Normas para saber vivir na sociedade actual a cargo da compañía
Sarabela Teatro.
- J. C., “El grupo Sarabela Teatro lleva su última obra a Trives”, La Región, “Valdeorras”,
5 setembro 2019, p. 23.
Informa de que se representará a peza Normas para saber vivir na sociedade actual no
auditorio Julio Vázquez da Pobra de Trives e ofrece unha sinopse da obra.
- O. D., A. P., “Actividades previas ao 25-N contra a violencia de xénero”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 novembro 2019, p. 43.
Dá conta da representación da peza Normas para saber vivir na sociedade actual da
compañía Sarabela Teatro no marco da conmemoración do 25-N do Concello de O Pino.
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Sarabela Teatro (2): O secuestro da bibliotecaria
Referencias varias:
- M. V., “Ludonadal, teatro e cinema”, La Región, “Especial Navidad”, “Navidad en la
Provincia”, “Vilar de Santos”, “Programa”, 21 decembro 2020, p. 10.
Dá conta da posta en escena da obra O secuestro da bibliotecaria de Sarabela Teatro no
Salón de Actos da Casa do Concello de de Vilar no marco da súa programación de Nadal.
Talía Teatro: O servidor de dous amos
Referencias varias:
- Gloria Montenegro, “Tui presenta su programación cultural con una amplia oferta de
espectáculos y eventos”, Faro de Vigo, “Louriña. Baixo Miño”, “Área Metropolitana”,
“Porriño. Mos. Tui. Tomiño. O Rosal. A Guarda. Salceda de Caselas”, 30 xaneiro 2019,
p. 14.
Dá conta dos seis espectáculos que se representarán durante os meses de primavera no
Teatro Municipal de Tui.
- Seve Nieves, “O servidor de dous amos”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 1
febreiro 2019, p. 15.
Achega unha sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Teatro Municipal
de Tui o 1 de febreiro. O prezo da entrada será de cinco euros.
Tarabela Creativa: Tabú, dirección Carmen Conde.
Referencias varias:
- Nacho G. Menéndez, “Carmen Conde. ‘Hay historias muy duras como testimonios de
violaciones”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 14 abril 2019, p. 51.
Recolle unha entrevista á humorista Carmen Conde a propósito da xira que realizou por
Galicia co seu espectáculo Tabú. Trátase dunha peza que repasa a vida erótico-festiva das
galegas entre os 70 e 95 anos a través do humor e da reflexión.
-O. U. V., “Carmen Conde porá hoxe o seu tendal no Forum Metropolitano para narrar
historias ‘tabú”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 28 maio 2019, p. 36.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Tabú de Carmen Conde no Forum
Metropolitano de A Coruña no marco da programación do festival Elas son Artistas.
- Mila Méndez, “Carmen Conde. ‘Os palleiros son unha institución na vida sexual das
nosas avoas”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, 29 maio 2019, p. 34.
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Recolle unha entrevista a Carmen Conde, directora e intérprete do espectáculo Tabú, onde
verte as súas impresións a respecto do proceso de creación da peza así como dos encontros
coas mulleres cuxas historias sexuais dan base a esta montaxe.
Teatro do Noroeste (1): A cabeza do Bautista,texto Valle-Inclán
Referencias varias:
- X. F., “Teatro do Noroeste leva de xira a súa montaxe baseada en tres pezas de ValleInclán”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2019, p. 33.
Informa de que o 18 de xaneiro comezará a xira da nova peza de Teatro do Noroeste,
baseado en tres textos de Valle-Inclán: Ligazón, A cabeza do Bautista e A rosa de papel.
A estrea será na Casa da Cultura de Bertamiráns mais comenta que seguirá en Santiago
de Compostela, Coruña, no Barco e en Ourense.
Teatro do Noroeste (2): A rosa de papel,texto Valle-Inclán
Referencias varias:
- X. F., “Teatro do Noroeste leva de xira a súa montaxe baseada en tres pezas de ValleInclán”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2019, p. 33.
Informa de que o 18 de xaneiro comezará a xira da nova peza de Teatro do Noroeste,
baseado en tres textos de Valle-Inclán: Ligazón, A cabeza do Bautista e A rosa de papel.
A estrea será na Casa da Cultura de Bertamiráns mais comenta que seguirá en Santiago
de Compostela, Coruña, no Barco e en Ourense.
Teatro do Noroeste (3): Da avaricia, a luxuria e a morte, texto Valle-Inclán
Referencias varias:
- X. F., “Teatro do Noroeste leva de xira a súa montaxe baseada en tres pezas de ValleInclán”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2019, p. 33.
Informa de que o 18 de xaneiro comezará a xira da nova peza de Teatro do Noroeste,
baseado en tres textos de Valle-Inclán: Ligazón, A cabeza do Bautista e A rosa de papel.
A estrea será na Casa da Cultura de Bertamiráns mais comenta que seguirá en Santiago
de Compostela, Coruña, no Barco e en Ourense.
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
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- Montse García, “Teatro do Noroeste trae á actualidade a avaricia e luxuria descritas por
Valle-Inclán”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “A escena”, 24 xaneiro 2019, p. L6.
Ofrece unha pequena reportaxe sobre Da avaricia, a luxuria e a morte a partir dunha
conversa co director da peza, Eduardo Alonso, con motivo dos dous espectáculos que
ofrecerán no Teatro Principal de Santiago de Compostela os días 24 e 25 de xaneiro de
2019. O prezo da entrada é de doce euros.
- S. N., “Da avaricia, a luxuria e a morte”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 25
xaneiro 2019, p. 15.
Ofrece unha sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no Teatro Principal de
Santiago de Compostela o 25 de xaneiro.
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
Anuncia a posta en escena da peza Da avaricia, a luxuria e a morte a cargo de Teatro do
Noroeste no auditorio municipal do Concello de Vimianzo no marco da programación
cultural desta vila para os dous primeiros meses do ano.
- M. G. M., “A necesidade de que Valle-Inclán fale en galego e baile con títeres e figuras
de aire”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 36, 23 febreiro 2019.
Dá conta da posta en escena da peza Da avaricia, a luxuria e a morte a cargo de Teatro
do Noroeste no Teatro Rosalía de A Coruña. Trátase dunha adaptación ao galego do texto
de Valle-Inclán.
Os Quinquilláns: Language planning
Referencias varias:
- M. M., “Ciclo de teatro desde Negreira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5
abril 2019, p. 33.
Anuncia a posta en escena da peza Language planning a cargo de Os Quinquilláns o día
8 de abril no marco da celebración do Ciclo de Teatro do Concello de Negreira.
Palimoco Teatro: Quen ocupa esa cadeira?
Referencias varias:
- Rubén Balmaseda, “Lugilde dirige hoy una nueva función de ‘Quen ocupa esa cadeira?”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 16 febreiro 2019, p. 10.
Dá conta da representación de Quen ocupa esa cadeira?, trinta monólogos da man de
actores da escola Palimoco Teatro dirixidos por Paloma Lugilde.
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A Panadaría/ Centro Dramático Galego (CDG): Elisa e Marcela, texto Esther F.
Carrodeguas, dirección Gena Baamonde
Referencias varias:
- F. F., “A nova tempada de teatro trae a Vilagarcía a premiada ‘Elisa e Marcela”, Diario
de Arousa, “Vilagarcía”, 10 xaneiro 2019, p. 5.
Informa da programación teatral de Vilagarcía a partir do mes de marzo organizada polo
Concello da vila e Axencia Galega de Industrias Culturais. Entre as pezas que se
representarán encóntrase Elisa e Marcela o 30 de marzo.
- S. I., “El Concello vilalbés programa más de 20 actividades culturales hasta noviembre”,
El Progreso, “A Chaira”, 20 setembro 2019, p. 18.
Informa da programación cultural dos meses de setembro, outubro e novembro do
concello de Vilalba. Destaca a representación de Elisa e Marcela que terá lugar no mes
de outubro.
- Montse García, “Oito espectáculos en sete localidades galegas desde o 22 de setembro”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Camiño
Escena Norte”, “A iniciativa”, 9 outubro 2019, p. L9.
Informa da posta en escena da peza Elisa e Marcela do CDG no marco da celebración do
proxecto escénico entre Galicia, Asturias, Cantabria e o País Vasco Camiño Escena Norte.
- S. S., “Ribeira pecha con teatro, entradas a concertos e sorteos a ruta de tapas de ArousaNorte”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 29 novembro 2019, p.
39.
Informa da posta en escena da peza Elisa e Marcela no Auditorio Municipal do Concello
de Ribeira no marco da quinta edición da ruta ‘Arousa-Norte + que tapas’.
Pistacatro Productora de Soños (1): Alma (non é hippie)
Referencias varias:
- M. M., “Ciclo de teatro desde Negreira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5
abril 2019, p. 33.
Anuncia a posta en escena da peza Alma (non é hippie) a cargo de Pistacatro Productora
de Soños o día 13 de abril no marco da celebración do Ciclo de Teatro do Concello de
Negreira.
Pistacatro Productora de Soños (2): Arnoia, Arnoia: o circo da casa pequena texto
Xosé Luís Méndez Ferrín, dirección Quico Cadaval
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Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
Anuncia a posta en escena da peza Arnoia, Arnoia: o circo da casa pequena a cargo de
Pistacatro Productora de Soños no auditorio municipal do Concello de Vimianzo no
marco da programación cultural desta vila para os dous primeiros meses do ano.
- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a representación de Arnoia, Arnoia.
Teatro da Ramboia: O meu mundo non é deste reino ou farsa de Bululú
Referencias varias:
- S. N., “O meu mundo non é deste reino”, la farsa de Bululú”, La Región, “Sociedad”,
“Galicia: agenda cultural”, “Teatro”, 4 novembro 2019, p. 60.
Dá conta da posta en escena do espectáculo O meu mundo non é deste reino da compañía
Teatro da Ramboia no Auditorio Municipal de Ourense. Trátase dunha peza que narra as
peripecias de dous trapeiros no reino de Bululú.
Redrum Teatro (2): Invisibles, dirección Marián Bañobre, texto Montse Fajardo,
interpretación Sheyla Fariña, Mela Casal e Nieves Rodríguez.
Referencias varias:
- Montse García, “A dramaturxia galega contemporánea vertebra a nova tempada do
CDG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2019, p. 35.
Recolle a data de estre da última produción do CDG, Neorretranca e posmorriña, así
como unha breve achega da súa temática. En relación a isto tamén se mencionan os
espectáculos que se estrearán este ano en coprodución co propio Centro Dramático, entre
as que se atopa a peza Invisibles.
- Cibrán Canedo, “Dous meses de teatro en Vimianzo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 xaneiro 2019, p. 35.
Anuncia a posta en escena da peza Invisibles a cargo de Redrum Teatro no auditorio
municipal do Concello de Vimianzo no marco da programación cultural desta vila para
os dous primeiros meses do ano.
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- Gloria Montenegro, “Tui presenta su programación cultural con una amplia oferta de
espectáculos y eventos”, Faro de Vigo, “Louriña. Baixo Miño”, “Área Metropolitana”,
“Porriño. Mos. Tui. Tomiño. O Rosal. A Guarda. Salceda de Caselas”, 30 xaneiro 2019,
p. 14.
Dá conta dos seis espectáculos que se representarán durante os meses de primavera no
Teatro Municipal de Tui.
- S. N., “Invisibles’: la violencia de género sobre las tablas”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 25 marzo 2019, p. 60.
Informa da representación do espectáculo Invisibles de Redrum Teatro no Auditorio de
Verín o 29 de marzo. Trátase dunha peza que invita a reflexionar sobre a violencia de
xénero e contribuír a loitar contra a súa invisibilización.
- S. N., “Invisibles”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 29 marzo 2019, p. 15.
Ofrece unha breve sinopse da obra con motivo da función que terá lugar no auditorio de
Verín o 29 de marzo. O prezo da entrada é de cinco euros.
- Cuca M. Gómez, “Entre el cine y el teatro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 3 maio 2019, pp. 62-63.
Dá conta das dúas funcións de Invisibles no Teatro Principal de Pontevedra: unha primeira
para estudantado e outra para público xeral.
- ECG, “Tres montaxes do CDG para celebrar o 17 de maio no Salón Teatro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 maio 2019, p. 37.
Dá conta da programación posta en marcha no Salón Teatro polo CDG para celebrar o
Día das Letras Galegas. Entre as propostas está a representación da peza Invisibles de
Redrum Teatro.
- Á. P., “Montse Fajardo achega a Caldelas unha visión da violencia machista con
Invisibles”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Comarca”, 26 xuño 2019, p. 16.
Anuncia a posta en escena da peza Invisibles o día 29 xuño no colexio Cordo Boullosa de
Ponte Caldelas como parte da programación cultural deste Concello.
- Blanca Paz, “Lalín ofrecerá en septiembre doce actividades de cine, música, teatro y
títeres”, Diario de Pontevedra, “Diario do Deza.Tabeirós”, “Deza. Tabeirós”, 29 agosto
2019, p. 2.
Informa da presentación da programación do mes de setembro que fixo a concelleira de
cultura de Lalín, Begoña Blanco, e entre a que se encontra a peza Invisibles.
- Ana Fuentes, “El Concello programa 24 funciones en VigoCultura”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 6 setembro 2019, p. 11.
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Informa da posta en escena da peza Invisibles de Redrum Teatro no marco do programa
VigoCultura.
- Mario Nespereira, “Vigo abre el telón de un otoño cultural”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6
setembro 2019, p. 6.
Informa do arranque da nova edición do ciclo VigoCultura e da inclusión, na súa
programación, da peza Invisibles.
- N. G. M., “Redrum achegará ‘Invisibles’ a catro escenarios de Lugo en novembro”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 25 setembro 2019, p. 36.
Informa da xira que realizará por Galicia a obra Invisibles, de Redrum Teatro, e achega
tamén unha breve sinopse da peza.
- J. M. Ramos, “Outono teatral con magosto e festa de Samaín en Muxía”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Ribeira. Costa da Morte”, 7 outubro 2019, p. 23.
Comenta a programación cultural de Muxía entre a que se encontra a posta en escena do
espectáculo de Redrum Teatro o 2 de novembro no salón de actos da vila.
- Montse García, “Outras dúas coproducións do CDG recalarán en Santiago este ano”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”,
16 outubro 2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da peza Invisibles de Redrum Teatro no Salón Teatro de
Santiago durante o primeiro trimestre do próximo ano no marco da programación da sala
para esa tempada.
- R. L., “Redrum Teatro llega a Muxía con la obra ‘Invisibles”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da Morte”, 2 novembro 2019, p. 33.
Dá conta da clausura do ciclo de Outono Cultural do Concello de Muxía coa
representación da peza Invisibles no Salón de Actos do Voluntariado.
- Fernando Miranda, “Invisibles”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, “No café
Fénix”, 26 outubro 2019, contracuberta.
Dá conta da posta en escena da peza Invisibles no Centro Social do Mar de Bueu o 27 de
abril. Trátase dunha peza que pretende facer ver, a través de sete testemuños reais, as
problemáticas da lacra da violencia machista.
- Cibrán Canedo, “Teatro de Outono en Boqueixón”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 12 novembro 2019, p. 38.
Dá conta da celebración dunha nova edición do Ciclo de Teatro de Outono de Boqueixón
así como da súa programación, entre a que cita a posta en escena da peza Invisibles o 1
de decembro.
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- A. F., “Obra de teatro sobre violencia machista en Goián”, Atlántico Diario, “Área
Metropolitana”, “Baixo Miño”, 22 novembro 2019, p. 25.
Dá conta da posta en escena da peza Invisibles no Auditorio de Goián o 24 de novembro
no marco da programación cultural organizada pola Deputación de Pontevedra.
Grupo Sangue de Dragón do Aturuxo Melpómene: Algo pasa con Paco
Referencias varias:
- Ana Rodríguez, “El circuito gallego de teatro aficionado recala en Comesaña con cuatro
grupos veteranos”, Faro de Vigo, “Vigo [4] costados”, 3 setembro 2019, p. 5.
Dá conta da posta en escena da peza Algo pasa con Paco da compañía Aturuxo de
Melpómene o 21 de setembro no marco da celebración da décimo terceira edición do
Certame de Teatro Aficionado de San Andrés de Comesaña.
- A. Rodríguez, “El festival de teatro aficionado de Comesaña llega a su ecuador”, Faro
de Vigo, “Vigo [4] Costados”, 17 setembro 2019, p. 7.
Fai un repaso pola programación do XIII Certame de Teatro Aficionado de Comesaña
informando da data e a hora á que se representará cada peza de teatro. Concretamente,
Algo paso con Paco porase en escena o sábado 21 de setembro.
- Suso Souto, “Aguiño presenta una Mostra de Teatro de carácter solidario”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”; “Barbanza. Noia”, 3 novembro 2019, p. 35.
Informa da representación da peza Algo pasa con Paco do Grupo Sangue de Dragón do
Aturuxo Melpómene no marco da programación da undécima edición da Mostra de
Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño.
Sarabela Teatro: Celebración, a gran noite, dirección Daniel Salgado, texto Fernando
Dacosta
Referencias varias:
- S. N., “Celebración’: el necesario debate sobre la exclusión”, La Región, “Soceidad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 10 xuño 2019, p. 52.
Ofrece unha breve sinopse da peza con motivo da función que terá lugar no Salón Teatro
de Lalín o 14 de xuño.
Treixadura: Inda canto
Referencias varias:
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- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”, La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
Escola de Teatro Valle-Innova: Memorias da árbore na noite triste texto de Fátima Rey
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Embriaguez emocional”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, “Teatro”, 16 febreiro 2019, pp. 62-63.
Dá conta da representación de Memorias da árbore na noite triste, en que se reviven as
últimas horas de Valle-Inclán, no Liceo Casino.
Volta e Dálle Teatro: Rodesindo da Barrosa
Referencias varias:
- E. A. R., “La cultura, el arma del programa Feiras Activas en Lestedo y Rodiño”, La
Voz de Galicia, “El Comarcal”, n.º 5, “Boqueixón”, 31 xullo 2019, p. 29.
Dá conta da posta en escena do espectáculo Rodesinso da Barrosa na localidade de
Rodiño no marco do programa Feiras Activas de Lestedo e Rodiño.
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IV. DÍA DAS LETRAS GALEGAS: Antonio
Fraguas Fraguas
IV.1. CREACIÓN:
FACSÍMILES.

REEDICIÓNS

COMENTADAS

E

Fraguas Fraguas, Antonio, Antonio Fraguas Fraguas. Primeiros estudos etnográficos
(1930-1932), est. Clodio González Pérez, lim. Rosario Álvarez Blanco, Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, 2019, 95 pp. (ISBN: 978-84-17802-01-1).
Publicación do Consello da Cultura Galega en homenaxe de Antonio Fraguas Fraguas.
Encomeza co prólogo “Antonio Fraguas. Unha vida de amor pola cultura tradicional”, da
presidenta do devandito organismo, Rosario Álvarez Blanco. Repasa o seu currículo e
destaca o seu “perfil intelectual e cívico” xunto co seu “compromiso cívico a prol da causa
da lingua e a cultura galegas”. Posteriormente, Clodio González Pérez expón no seu
estudo Antonio Fraguas Fraguas. Catro publicacións etnográficas algúns aspectos da
biografía de Antonio Fraguas. Séguenlle as súas explicacións sobre as primeiras
publicacións etnográficas do autor homenaxeado, que se caracterizan por seren escritas
en galego e durante os anos anteriores á guerra civil (concretamente entre 1930 e 1932).
O entroido nas terras do Sul de Cotobade é a primeira delas, onde realiza unha viaxe
antropolóxica polo entroido no concello de Cotobade. O culto ós mortos é froito dunha
conferencia no Ateneo de Vigo en 1931. En Do folk-lore de Armeses-Listanco, válese dos
seus parentes na parroquia de Armeses para elaborar algúns apuntamentos etnográficos
sobre os muíños, entre outros aspectos. As lêndas da Fonte Pormás sitúanse na Castañeda,
concello de Arzúa, e foran recolleitos da voz de Manuel Cardelle. Achéganse tamén
facsímiles dos referidos textos.
Referencias varias:
- S. N., “Os primeiros traballos do etnógrafo”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Obra”, 17 maio 2019, p. 11.
Faise eco da publicación da presentación do volume da man de Clodio González, Rosario
Álvarez e Justo Beramendi, explicando que se trata dunha edición facsimilar con 500
exemplares que recupera os catro primeiros traballos como etnógrafo de Antonio Fraguas.
_____, As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e
paxariños nas cantigas dun serán, A Coruña: Real Academia Galega, maio 2019, 42 pp.
(ISBN: 978-84-947823-9-8).
Discurso de entrada na Real Academia Galega de Antonio Fraguas Fraguas, lido o 8 de
maio de 1956 e respondido por Ramón Otero Pedrayo. Esta edición foi elaborada a partir
dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega, mais
adaptados á normativa ortográfica actual. Fraguas agradece a súa elección para ocupar a
cadeira na que xa estivera Castelao (e, asemade, repasa algúns feitos da biografía do
rianxeiro). Deseguido, comenta algunhas coplas populares recolleitas en Cotobade. Estas
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sérvenlle para facer fincapé en aspectos da vida tradicional, tales como o namoramento,
o amor, as festas campesiñas, as noites no muíño, as relacións coa Igrexa, a natureza
(nomeadamente, a forza simbólica das flores e das aves), os labores agrícolas, as crenzas,
os remedios naturais, o mal de ollo, as rexoubas, os consellos etc. Remata cunha cantiga
para, outra vez, mostrar o seu agradecemento. Por outra banda, Otero Pedrayo respóndelle
describíndoo como un home “rexo e doncel, calcado e livián, galego dos ‘bos e xenerosos’
e por galego moderno e universal, namorado respectuoso das formas artísticas populares
e mestre nos saberes que lle dan sona brillante na xuventude intelectual da Galiza”.
Ademais, realiza un percorrido polo seu brillante cursus honorum. Remata cunha
mensaxe de loanza e esperanza.
Referencias varias:
- Luís Montero, “Publica a RAG o discurso de ingreso de Fraguas na entidade”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 maio 2019, p. 37.
Informa da publicación de As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de
Cotobade, o discurso co que Fraguas entrou na Real Academia Galega cando pasou a
ocupar a cadeira do seu mestre Castelao en 1956.
- S. N., “O discurso de ingreso na Academia, dixitalizado”, Atlántico Diario/ La Región,
“Letras Galegas 2019”, “Obra”, 17 maio 2019, p. 6.
Faise eco da publicación do volume, citando textualmente as primeiras palabras do
discurso de Fraguas e explicando que, logo da gabanza de Castelao, o polígrafo ofreceu
unha análise dun conxunto de coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro.
_____, Cantigueiro de Cotobade, Vigo: Galaxia, col. Biblioteca Antonio Fraguas, n.º 3,
abril 2019, 125 pp. (ISBN: 978-84-9151-332-2). ■
Recompilación de 1106 cántigas populares, recolleitas na terra de Cotobade. A obra
ábrese cunha pequena introdución, na que se describe a xeografía da devandita bisbarra.
Antonio Fraguas tamén advirte que levou a cabo o labor de recolla cando estudaba no
instituto de Pontevedra. Tamén recoñece os méritos daquelas persoas que lles
transmitiron esa sabedoría, principalmente a mamá Antonia. O autor sinala a variedade
temática: o amor, o humor, o escarnio, o traballo, a festa, a relixión, as relacións humanas,
as tradicións... Todas elas son manifestacións fundamentais dun mundo en vías de
extinción. Ademais, indica unha única forma nova: as cinzarradas. Dedícalle este
cancioneiro ás mozas que mantiveron viva esta herdanza. Na súa maioría, as cantigas
recollidas posúen catro versos, aínda que, xa nas últimas páxinas, se engaden algúns
parrafeos. Ao final do libro inclúese a disertación do grupo Oradaladou (formado por
Carlos Quintá e Sonsoles Penadique), na que se apunta a importancia dos cantigueiros
para a produción musical.
_____, Do tempo dos astros, Vigo: Galaxia, col. Biblioteca Antonio Fraguas, n.º 1, 60
pp., (ISBN: 978-84-9151-313-1). ■
Reedicións de “Preocupación polo tempo e os astros na crenza popular”, publicado no
tomo V do Boletín Auriense en 1975 e “O culto aos mortos”, palestra pronunciada no
Ateneo de Vigo o 9 de maio de 1931. No primeiro diserta sobre a importancia do tempo
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meteorolóxico no imaxinario colectivo: as chuvias, o vento, a calor ou o frío, e o seu
estreito vencello con outros astros celestes (o Sol, a Lúa e as estrelas) e cos animais. Sinala
que estas relacións son de vital importancia nos labores agrícolas e mariñeiros. No
segundo texto trata a relixiosidade popular fronte á morte. Apunta a crenza no alén, no
inferno, no xuízo final e na tiranía inxusta da morte. Finalmente, conclúe unindo amor e
morte.
Recensións:
- Estro Montaña, “De cultos e planetas. A paixón da procura”; Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 713, “Letras Galegas, 2019”, “Antonio Fraguas”, “Libros”, 17 maio 2019,
p. X.
Explica que se trata dun volume que recolle unha conferencia pronunciada por Antonio
Fraguas en 1931 no Ateneo de Vigo e tamén unha publicación no Boletín Auriense de
1975. Desenvolve brevemente a temática de ámbolos dous textos e dá os parabéns pola
iniciativa da publicación desta obra.
Referencias varias:
- Montse García, “Reeditan dous traballos etnográficos de Antonio Fraguas co alén como
eixe”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 marzo 2019, p. 34.
Artigo que dá conta da reedición de O culto aos mortos e Preocupación polo tempo e os
astros na crenza popular, dentro de Do tempo e dos astros da editorial Galaxia, e no que
tamén informa da “coherencia temática que mantivo Antonio Fraguas ao longo da súa
traxectoria”. Remata o artigo falando sobre as publicacións que a editorial Galaxia sacou
ou ía sacar ao mercado sobre Antonio Fraguas.
- Luís Montero, “Textos de Fraguas sobre o culto á morte nun novo volume”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 26 marzo 2019, p. 37.
Faise eco da publicación do libro, explicando que é unha obra que permite coñecer ao
autor tanto na súa primeira época como cando xa era un estudoso e escritor consagrado.
_____, Notas Compostelás, Vigo: Galaxia, col. Varios, outubro 2020, 96 pp. (ISBN: 9788491513346). ♦
Os textos da autoría de Antonio Fraguas que se reproducen neste libro son: “La vida
colegial compostelana. Los hombres y las instituciones” (publicado no seu día, en 1975,
no Liceo Franciscano XXVIII, de Santiago de Compostela) e “La sociedad Amigos del
Arte de Santiago de Compostela. Apuntes para su historia” (publicado na Coruña en 1974,
en Abrente 6). As traducións son de Xesús Domínguez Dono. O primeiro deles trata o
renacemento da “Compostela estudantil” a finais do século XV. Sinala algúns aspectos
sobre o Colexio de Santiago Alfeo (tamén chamado Colexio de Fonseca), como as súas
máis remotas orixes, os primeiros mestres, a vida cotiá, as regras, as festas e o trato dos
enfermos. Tamén expón algúns feitos dos Colexios de San Xerome, de San Clemente de
Pasantes, de San Salvador e dos Irlandeses. Remata como colofón con “Onte como hoxe,
o estudante inquedo e alborotador”. No segundo texto, explica as orixes da Sociedade
Amigos da Arte de Santiago, no ano 1928. Noméanse algúns dos promotores e dos
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membros. Entre outros, danse algúns datos sobre a exposición de Luís Seoane (ademais
doutras en América e Sevilla), os concursos e os premios e a constante preocupación da
sociedade por adquirir libros. Remata cunha listaxe de artistas expositores.
Referencias varias:
- Montse García, “Recuperan dos textos de fraguas sobre Compostela”, La Voz de
Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 30 outubro 2019, p. L10.
Informa da presentación do volume o 30 de outubro no Museo do Pobo Galego. Explica
que o volume recolle dous textos de Antonio Fraguas ligados a Santiago. Os textos foron
vertidos ao galego por Xesús Domínguez Dono.
_____, O santuario da Franqueira, Vigo: Galaxia, 54 pp., (D. L.: VG 117-2019).
Miguel A. Domínguez Alfonso, alcalde da Cañiza, e Xabier Alonso Docampo, párrocoreitor do Santuario Diocesano de Santa María da Franqueira, prologan esta edición.
Ambos explican a importancia de Fraguas para o estudo das romaxes tradicionais e, de
xeito destacado, a romaría da Franqueira (no devandito concello). Esta obra, que apareceu
por primeira vez en 1993 baixo a colección “Os Contos do Castromil”, supón un
achegamento ben fundamentado sobre o santuario da Franqueira. Repásase na
relixiosidade no lugar dende tempos inmemoriais. Achéganse mostras da literatura oral,
como o romance do mouro e do cristián na Franqueira (xa recollido por Cabanillas) e o
denominado polo autor como “o conxunto da Franqueira” (que el sinala que lle foi
relatado por Antonia Pérez Estraviz, veciña senlleira súa na Insuela, natural de Mondariz).
Ademais, a obra vén ilustrada con fotografías actuais da romaría, das procesións, da
igrexa e do Coto da Vella.
Referencias varias:
- R. Tébar, “A Cañiza pone en valor uno de los ‘Contos de Castromil’ de Fraguas”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Condado/Luriñá”, 27 abril 2019, p. 25.
Dá conta da presentación da reedición do conto número 27 dos ‘Contos de Castromil’ no
Templo de Santa María de A Franqueira, e destaca a súa relevancia con A Cañiza e o
Templo como centro de peregrinaxe e espiritualidade.
- V. P., “A Cañiza recupera la obra de fraguas sobre A Franqueira”, Faro de Vigo,
“Condado. Paradanta”, “Área Metropolitana”, “Ponteareas. A Cañiza. As Neves.
Crecente. Covelo. Arbo. Salvaterra. Mondariz. Mondariz Balneario”, 30 abril 2019, p.
14.
Informa da presentación do libro O Santuario da Franqueira de Antonio Fraguas, o que
significa a recuperación do conto número 27 dos Contos do Castromil.
_____, Romarías e Santuarios, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Antonio Fraguas,
n.º 2, 288 pp. (ISBN: 978-84-9151-327-8).
Recompilacións de varias descricións de romarías e santuarios de Galicia. Ábrese cunha
breve introdución, na que se salienta a importancia das diversas manifestacións de fe que
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cobren a xeografía galega. No primeiro apartado agrúpanse aquelas que atinxen á
provincia da Coruña: Santiago e San Lázaro en Compostela, San Pedro Mártir e a Virxe
do Portal en Belvís (Santiago), Santo André de Teixido en Cedeira, a Virxe da Barca
en Muxía, a Virxe da Escravitude e o Santiaguiño do Monte en Padrón, Santa Minia de
Brión, San Sebastián do Pico Sacro, San Campio de Entíns, o Nazareno da Pobra do
Deán, a Virxe de Gundián en Vedra, a Santa Cruz de Aranga, o Santo Cristo de Fisterra,
San Roque de Betanzos, a Virxe de Guadalupe en Rianxo, a Virxe da Pastoriza e Santo
Antonio da Agualada. No segundo, descríbense outras na provincia de Lugo: San Froilán
de Lugo, os Remedios de Mondoñedo, Santa María e San Roque de Viveiro, Nosa Señora
do Santo Milagre no Cebreiro, Nosa Señora do Faro, Nosa Señora dos Milagres de
Saavedra, a Virxe das Cadeiras en Sober, Nosa Señora dos Ollos Grandes das Augas
Santas, o Carme de Tuiriz e San Vitorio de Castillón. No terceiro, sinálanse algunhas en
Ourense: Nosa Señora dos Remedios de Ourense, Nosa Señora do Viso, San Benitiño de
Cova do Lobo, Nosa Señora da Mercé da Saínza, Nosa Señora dos Remedios de Verín,
as Ermidas no Bolo, os Milagres de Monte Medo, Nosa Señora dos Gozos, San Xil de
Casaio, San Pedro Mártir de Ribadavia, a Festa do Tres de Maio ou da Santa Cruz en
Laza, Nosa Señora das Marabillas, a Virxe do Cristal, Nosa Señora do Portal de
Ribadavia, Santa Mariña das Augas Santas, Santa María do Mundil, Nosa Señora de Reza,
Nosa Señora da Guía, Nosa Señora da Encarnación de Celanova, Nosa Señora de Vilar
de Flores e os Remedios e San Sebastián de Castro Caldelas. Finalmente, no cuarto
conxunto, recóllense algunhas outras romarías en Pontevedra: a Peregrina, Nosa Señora
das Cabezas, Santos Xusto e Pastor en Sacos, Nosa Señora de Aguasantas en Cotobade,
Santa Trega da Guarda, Nosa Señora do Corpiño, Santo Cristo de Xende, os Milagres de
Amil, Nosa Señora da Lanzada, Santa Marta de Ribarteme, San Bieito de Lérez, Nosa
Señora da Franqueira, Santa Paderna, San Xurxo de Cereixo, Nosa Señora de Guadalupe
en Codeseda, Nosa Señora da Peneda en Redondela, a Virxe das Ermidas, San Bieito de
Lores, San Xián do Monte Aloia e Santa Isabel de Loureiro en Cotobade.
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IV.2. MONOGRAFÍAS, EDICIÓNS CRÍTICAS E LIBROS
COLECTIVOS. ANTOLOXÍAS
Baleirón Sóñora, Charo (coord.), Coñecendo a Antonio Fraguas. Roteiros literarios, A
Coruña: Hércules de Ediciones, Col. Unidades didácticas das Letras Galegas, 2019, 93
pp. (ISBN: 978-84-949843-7-2).
Volume pertencente á colección “Unidades didácticas das Letras Galegas” que
homenaxea a Antonio Fraguas. O volume ofrece unha breve biobibliografía de Antonio
Fraguas Fraguas percorrendo a súa traxectoria vital. Inicia en Cotobade, lugar onde naceu
e continúa en Pontevedra, cidade onde estudou, Santiago de Compostela, onde cursou os
seus estudos universitarios e permaneceu vivindo, Lugo e A Estrada, lugares onde
exerceu a docencia. Finaliza cunha proposta de actividades para coñecer o autor e para
adquirir coñecementos sobre a xeografía galega.
Recensións:
- Blanca Roig, “Letras Galegas: roteiro e unidade didáctica”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 xuño 2019, p. 7.
Faise eco da publicación da obra coordinada por Charo Baleirón e explica de xeito breve
os contidos que ofrece: unha biobibliografía do autor que percorre o seu roteiro vital e
unha proposta de actividades para coñecer a Fraguas e a xeografía de Galicia.
Referencias varias:
- Ana Abelenda, “O Fraguas máis vivo”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas. Letras
galegas 2019”, “Sigue os roteiros do 'Bo mestre, o mestre bo”, 15 maio 2019, p 12.
Fai alusión ao volume, explicando que recolle varias rutas literarias por lugares nos que
residiu Fraguas e por lugares que marcaron a súa vida.
Cochón, Luís e Justo Beramendi (coords.), Cadernos Ramón Piñeiro. Antonio Fraguas,
“laboris causa”, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
col. Cadernos Ramón Piñeiro, n.º 39, setembro 2019, 426 pp. (ISBN: 978-84-453-53240). ♦
Caderno conmemorativo da figura de Antonio Fraguas Fraguas, no que se recompilan
diversas achegas sobre este persoeiro. Introdúcese a obra mediante a disertación de Carlos
García Martínez, quen o cualifica como “un home que ía para ferroviario no Brasil e
acabou traballando arreo na construción da conciencia firme dun ideal”; o poema “Un
home bo” de Arcadio López-Casanova; as palabras sobre a súa bondade, a súa
profesionalidade, a súa proximidade no trato, a súa sapiencia e a súa entrega á causa
galeguista, de Nélida Piñon; a presenza dos relatos populares na obra de Víctor F.
Freixanes; e unha cronobiografía dende 1905 até 1999, de Clodio González Pérez. A estes
séguelles o limiar de Luís Cochón que, entre outros aspectos, sinala a irmandade que
xunguía o homenaxeado con Francisco Cerviño. A continuación, proséguese con trinta
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achegas: Ana Acuña céntrase na correspondencia con Xosé Filgueira Valverde e
Francisco Javier Sánchez Cantón. Luís Alonso Girgado afirma que a súa é unha “figura
dun humanista”. Emilio Araúxo fai unha viaxe polo Courel. Xosé Luís Axeitos repasa os
datos da súa entrada na RAG. Carlos Baliñas Fernández lembra algunhas anécdotas
vividas con Fraguas. Xosé Ramón Barreiro Fernández expón o seu vencello co Seminario
de Estudos Galegos e, ademais, sinala aspectos recollidos na súa tese doutoral sobre o
colexio de Fonseca. Justo Beramendi profunda na súa ideoloxía política. Guillermo
Campos Piñón examina a súa relación co lugar da Insuela e a estadía de Castelao en
Cotobade. Rafael Chacón Calvar céntrase no entroido e Francisco Díaz-Fierros Viqueira,
na xeografía. Xosé Ramón Fandiño Veiga sinala o seu papel sobranceiro na elaboración
da Gran Enciclopedia Gallega. Mar Fernández-Vázquez describe “todas as facetas
desenvolvidas polo etnógrafo Fraguas”, eminentemente as farsas. Xosé Fortes puntualiza
algúns acontecementos e movementos políticos de comezos do século XX. Xosé Fuentes
Alende debulla os estudos de Fraguas sobre a relixiosidade popular galega. Xoán Carlos
Garrido preséntao como “o home que puido ser alcalde”. David González Couso
escaravella nos seus vínculos con Ourense. Manuel González González denomínao
“homo faber” e explica a orixe do apelido Fraguas. Xosé Manuel González Reboredo
encadra os seus dotes narrativos na escrita de artigos. Bieito Iglesias fai unha incursión a
Italia. Emilio Xosé Ínsua analiza as súas achegas na colección de biografías “Hombres
que hicieron Galicia”. Gonzalo Navaza explica a orixe do topónimo de Cotobade. Camiño
Noia estuda a presenza das ánimas nos seus contos. Daniel Pino subliña o “paradigma do
sabio con formación amplísima sobre todo o que constrinxe aos seres humanos e ao noso
país”. Xabier Ron Fernández reflexiona sobre o espazo nas cantigas de santuario da lírica
galega e portuguesa. Anxo Tarrío Varela advirte que “nos faltaba, de entre os devanceiros,
un don Antón/don Antonio antonomástico”. Xosé Carlos Valle Pérez enfócase nun “novo
tímpano medieval na cidade de Pontevedra”. Na exposición de Antón Vidal Andión
reflíctese a influencia da cultura popular de Insuela en Fraguas. Manuel Vilar enfoca as
súas verbas ao elemento etnográfico do espantallo. María Dolores Villanueva Gesteira
incide na pegada de Cotobade. Finalmente, remátase cunha addenda de Xosé Manuel
González Reboredo, titulada “Notas dunha conversa con Antonio Fraguas”, que fía
aqueles feitos biográficos máis salientábeis na vida do homenaxeado. Insírense na obra
algunhas outras obras plásticas.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Luís Cochón. ‘Fraguas non tivo outra ideoloxía que a do galeguismo:
o de Castelao e Otero Pedrayo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n. 713, “Letras galegas,
2019”, “Entrevista”, “Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, p. VIII.
Entrevista a Luís Cochón en relación coa publicación do monográfico Antonio Fraguas:
laboris causa. Trigo limpo candeal. Cochón fala de temas como o aspecto no que se
centrará a monografía: o mundo da tradición oral, a ideoloxía de Fraguas e a súa
militancia galeguista, a súa estadía en Galicia ao contrario doutros escritores que
decidiron exiliarse e a colaboración coa editorial Galaxia.
- ECG, “Cotobade rememora a figura de Antón Fraguas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 10 setembro 2019, p. 31.
Informa da presentación do volume o 8 de setembro en Cotobade nun acto no que
participaron algúns dos trinta intelectuais que aportan as súas achegas ao monográfico:
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Luís Cochón, Manolo González, Justo Beramendi, Daniel Pino, Gonzalo Navaza e
Guillermo Campos.
Cajaraville, Héctor, Antonio Fraguas. O bo mestre, o mestre bo, ilust. Evaristo Pereira,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 275, lectorado mozo, xaneiro 2019, 108
pp. (ISBN: 978-84-9121-462-5).
Biografía de Antonio Fraguas Fraguas (Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999),
a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas 2019, coa que Héctor Cajaraville (Santiago
de Compostela, 1974) pretende difundir a figura deste persoeiro da cultura galega do
século XX entre o público máis novo. Cajaraville estrutura o texto en sete apartados:
“Quen foi Antonio Fraguas?”, no que dá conta da relevancia da súa figura e a súa
condición de mestre; “Nacemento e infancia en Cotobade”, “Estudante en Pontevedra e
Santiago”, “Primeiros anos de labor docente e investigador”, “Tempos difíciles: a guerra
e a posguerra”, “Os froitos da constancia: docencia en Lugo e Compostela” e “Os anos
derradeiros: o Museo do Pobo Galego”, episodios que van acompañados de textos
redactados en primeira persoa, baixo a epígrafe de “Lembranzas” para destacar
determinados personaxes e lugares fundamentais na vida do homenaxeado: Teresa
Fraguas, a súa nai; Manuel Fraguas, o seu pai; Mamá Antonia, a muller que o criou canda
a súa nai; Don Antonio, o seu mestre; Teresa Martínez, a súa muller; Camilo Díaz Baliño,
o seu amigo asinado en 1936; Insuela, a súa aldea natal; Pontevedra e Santiago de
Compostela, onde estudou; ou Tabeirós-Terra de Montes e Lugo, onde exerceu como
docente. O volume complétase cun apartado dedicado aos recoñecementos que recibiu,
unha cronoloxía e unha bibliografía que recolle os traballos publicados por Fraguas.
Ademais de fotografías, o libro conta con algunhas ilustracións de Evaristo Pereira (Vigo,
1959, que interpreta o retrato do persoeiro.
Recensións:
- Laura Caamaño, “Día das Letras Galegas. Antonio Fraguas”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 marzo 2019, p. 4.
Faise eco da publicación do volume, explicando que ofrece un percorrido pola vida de
Antonio Fraguas centrado na súa afabilidade e xenerosidade, que deu como resultado
unha ampla colección de traballos.
- María Navarro, “Rigoroso e ameno. Un volume animoso”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 713, “Letras Galegas, 2019”, “Antonio Fraguas”, “Libros”, 17 maio 2019,
p. X.
Define o volume como unha oportunidade para o lectorado mozo de achegarse a Antonio
Fraguas dunha forma rigorosa e amena. Explica que se trata dun percorrido minucioso e
coidadoso pola vida do autor que se intercala coa voz do Fraguas neno, alumno,
investigador, historiador, etnógrafo, bibliófilo e director. Ademais, indica que acompaña
ao estudo unha cronoloxía comparada da biografía e a época na que viviu e un repaso das
súas principais publicacións.
Referencias varias:
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- Esperanza Pouso, ”Lecturas, conciertos y baile tradicional en la IX Romaría das Letras”,
El Correo Gallego,”Área de Compostela”, ”Barbanza. Muros. Noia”, 9 maio 2019, p. 34.
Dá conta da novena edición da Romaría das Letras da Barbanza, na que se realizaron
actos de lecturas da obra de Antonio Fraguas, e na que se presentou o libro O bo mestre,
o mestre bo de Héctor Cajaraville.
- Ana Abelenda, “O Fraguas máis vivo”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas. Letras
galegas 2019”, “Sigue os roteiros do 'Bo mestre, o mestre bo”, 15 maio 2019, p 12.
Fai alusión ao volume, indicando que a biografía escrita por Héctor Cajaraville “ten rigor
de ensaio e sabor a conto”.
- Caetano Díaz, “Máis Antonio de Insuela ca Indiana Jones de Corredoira”, El Correo
Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”, “A don Antonio Fraguas, in memoriam”, 19
maio 2019, p. 6.
Artigo de opinión no que Díaz repasa a carreira profesional e persoal de Antonio Fraguas
nun ton de proximidade pasando por momentos como o seu posto na Real Academia
Galega ou a súa recompilación de tradicións galegas.
Carreiro, Pepe, Antonio Fraguas, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda
Ediciones, col. Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN: 978-84-1770262-5). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega, dunha das series protagonizadas polos
Bolechas, a vida de Antonio Fraguas (Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999)
para dar a coñecer a súa figura entre os máis pequenos. Balbina, a avoa materna dos
Bolechas disfrázase de Antonio Fraguas e conta uns contos de cobras intitulados O que
eu sabía das serpes, que oíu el cando era neno, utilizando fragmentos tomados dos textos
escritos polo mestre galeguista que se transcriben en letra cursiva. Tras os contos
introdúcese un parágrafo con información biográfica do homenaxeado co Día das Letras
2019 e un minidicionario. As ilustracións recrean diferentes escenas de medo coas cobras
como protagonistas.
Curiel, Xoán, Canta, miña pedra, canta. Homenaxe a Antonio Fraguas, ilust. Nuria Díaz,
Vigo: Editorial Galaxia, col. Sonárbore, lectorado autónomo, abril 2019, 24 pp. (ISBN:
978-84-9151-324-7).
Álbum ilustrado que recolle once letras de cancións tomadas do Cantigueiro de Cotobade
e outras compostas con Xoán Curiel (A Fonsagrada, 1975) co obxectivo de homenaxear
a vida e a obra de Antonio Fraguas (Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999) con
motivo de recibir a homenaxe do Día das Letras Galegas 2019. O volume ábrese cunha
páxina de presentación do compositor onde declara o seu desexo de lembrar a figura deste
erudito e explica que o título elixido corresponde a unha cantiga recollida moi preto da
súa casa. A seguir explica que “As cantigas de Mamá Antonia” dá a coñecer a esta muller
que viviu na casa familiar do autor e que foi como a súa segunda nai; “Como me río de
ti”, “Aldeíña por aldea” e “Vai saír o tren” pretenden lembrar o pai de Antonio Fraguas,
321

que marchou a Brasil para construír as vías de tren; en “A aventura de escribir”, as pedras
cantan e contan historias; en “Bolboretas na barriga” alúdese ao bambán do que gustaba
Fraguas de rapaz; e en “Batendo nas pedras” aparece a Galicia da época dos castros. As
letras van acompañadas das ilustracións de Nuria Díaz (Vilagarcía de Arousa, 1982), que
recrean un universo infantil no que predominan as escenas domésticas e o contexto rural.
O volume vai acompañado dun CD para escoitar as cancións.
Recensións:
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Letras galegas: Sonárbore”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 2019.
Faise eco da publicación do volume, salientando que está a ter moi boa acollida por
grandes e pequenos. Explica tamén que o paratexto titular fai referencia a unha das
cantigas recollidas por Fraguas e ao Cantigueiro de Cotobade. Apunta que as cantigas
foron musicadas con ritmos da tradición galega e con apostas modernas para chegar a un
público máis amplo, que poida “gozar de texto, ilustración e música nun conxunto moi
atraente”.
Referencias varias:
- Óscar Losada, “Xoán Curiel achégase á faceta musical de Antonio Fraguas”, La
Opinión, “Saberes”, “Música de Raíz”, 15 xuño 2019, p. 4.
Dá conta do “achegamento musical” de Xoán Curiel a Antonio Fraguas a través do disco
Canta, miña pedra, canta, un revisionamento do Cantigueiro de Cotobade, creado para
todos os públicos.
Fernández Corviño, María Xosé, Antonio Fraguas Fraguas. Estancias vitais dun mestre
sabio, A Coruña: La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, col. Letras galegas, maio 2019,
136 pp. (ISBN: 978-84-9757-321-4).
Biografía de Antonio Fraguas Fraguas. Comeza co “Prólogo para un home bondadoso”,
no que se presenta a súa personalidade. No primeiro capítulo, trátanse os primeiros anos
do homenaxeado en Insuela, na parroquia de Loureiro (Cotobade): a súa filiación, a
xeografía do lugar, a escola... No segundo capítulo, explícanse as súas vivencias en
Pontevedra, deixando atrás o seu fogar para comezar os seus estudos secundarios. No
terceiro capítulo, exponse a súa chegada a Santiago de Compostela en 1924 para
matricularse no preparatorio de Filosofía e Letras e Dereito. Ademais, sinálanse as súas
experiencias universitarios: as súas cualificacións, os seus mestres, os títulos acadados e
a relación co Seminario de Estudos Galegos. Tamén se sinalan algúns aspectos políticos.
No cuarto capítulo, debúllase a súa estadía na Estrada, onde se encargará do curso de
Xeografía e Historia. No quinto capítulo, sublíñanse as represalias do golpe de Estado de
1936 e os vínculos con Compostela. No sexto capítulo, Lugo aparece como outra cidade
na que viviu felizmente. No sétimo capítulo, Santiago volve asomar. Consegue a cátedra
de Xeografía do Instituto Feminino, relaciónase co Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento, en 1956 ingresa na Real Academia Galega, é nomeado director do Museo
Municipal de Santiago, o seu legado no Museo do Pobo Galego e, xa a finais do século
XX, é escollido como membro electivo do Consello da Cultura Galega. No oitavo
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capítulo, repásanse os seus traballos como etnógrafo, arqueólogo, historiador, xeógrafo,
divulgador e colaborador en prensa. No noveno e derradeiro capítulo, o epílogo, finalízase
co seu nomeamento como Cronista Xeral de Galicia e coa enumeración dos seus premios
e galardóns. Anéxase ao final o artigo Antón Losada Diéguez. Mestre esquecido, da
autoría de Antonio Fraguas, publicado no suplemento O Cuaderno de Cultura en 1984.
Recensións:
- Xesús Fraga, “Fraguas: o maxisterio da sabedoría”, La Voz de Galicia, “Antonio
Fraguas. Letras galegas 2019”, “O libro de La Voz de Galicia. ‘Estancias vitais dun
mestre sabio”, 15 maio 2019, pp. 8-9.
Explica que a publicación é unha achega biográfica á figura de Fraguas dende a súa
perspectiva de “mestre” e de “sabio”. Salienta que o volume achega unha parte práctica,
que propón máis lecturas para poder ampliar os contidos das súas páxinas.
Referencias varias:
- Montse García, “María Xosé Fernández Ceviño.'Sempre dicía que non tivera outro vicio
que os libros”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas. Letras galegas 2019”, 15 maio
2019, p. 10.
Recolle unha entrevista con María Xosé Fernández Cerviño, membro do Padroado do
Museo do Pobo Galego, que compartiu vinte e dous anos de traballo con Fraguas e é
autora do volume Antonio Fraguas Fraguas. Estancias vitais dun mestre sabio. Fala
sobre a imaxe que ten de Fraguas, comparte anécdotas e destaca o seu papel como
divulgador.
Herrero, Nieves e María Xesús Nogueira (coords.), Antonio Fraguas. A cultura como
forma de vida: Día das Letras Galegas 2019, Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago de Compostela, col. Día das Letras Galegas, 2019, 266 pp. (ISBN: 978-8417595-13-5).
Publicación coordinada polo Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de
Santiago de Compostela, co gallo do día das Letras Galegas, como vén facendo dende
1983. Ábrese cunha introdución das coordinadoras, Nieves Herrero Pérez e María Xesús
Nogueira Pereira, na que se sinalan os antecedentes e as razóns desta publicación, xunto
coa relación entre a devandita universidade e o homenaxeado, Antonio Fraguas Fraguas.
A continuación, séguelle “Aspectos dunha vida”. Neste apartado, encádranse cinco
achegas: Patricia Arias Chachero repasa os vencellos entre Fraguas e Otero Pedrayo, Justo
Beramendi advirte a súa faceta como militante nacionalista, Fátima Braña Rey parte
dunha entrevista a Fraguas para subliñar a importancia dalgunhas iniciativas, como o
Seminario de Estudos Galegos e o Museo do Pobo Galego, Adolfo de Abel Vilela
examina a súa produción bibliográfica durante a súa etapa en Lugo e Xosé Manuel
González Reboredo expón a súa actividade como docente e etnógrafo (el denomínao
“cronista vital da cultura popular de Cotobade”), dende o Museo do Pobo Galego.
Posteriormente, preséntase “Achegas a unha obra antropolóxica”, con seis contribucións:
Ana Acuña Trabazo encárgase do inxente labor etnográfico levado a cabo polo autor,
Elena Freire Paz matiza algúns aspectos sobre a vestimenta tradicional, José Luís Forneiro
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estuda a versión do romance de Veneno de Moriana, Xaquín Rodríguez Campos
denomínao “o grande mestre do pensamento máxico galego”, Xosé Carlos Sierra
Rodríguez retoma o seu papel xogado como dinamizador da etnografía galega e Manuel
Vilar Álvarez recalca a función social das festas e romarías.
Referencias varias:
- Montse García, “Fraguas retorna á Universidade”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019,
p. L9.
Informa da presentación do volume conmemorativo Antonio Fraguas: a cultura como
forma de vida no marco de actividades realizadas pola Universidade de Santiago con
motivo do Día das Letras Galegas.
Mauricio, Enrique, De cando Antonio Fraguas foi alumno de Castelao, ilust. Carlos
Taboada, Pontevedra: Lela, lectorado autónomo, maio 2019, 31 pp. (ISBN: 978-84946043-9-3). ■
Breve cómic de formato pequeno e cadrado elaborado por Enrique Mauricio (Pontevedra,
1977) e Carlos Taboada (Pontevedra, 1979) no que a través do texto e as viñetas se
ofrecen unhas pinceladas sobre a vida de Antonio Fraguas (Cotobade, 1905 - Santiago de
Compostela, 1999), protagonista do Día das Letras Galegas 2019. Recréase así o seu
nacemento na parroquia de Loureiro, no lugar da Insuela; a súa infancia na aldea; os
estudos de bacharelato en Pontevedra, onde tivo como mestre a Castelao e a Losada
Diéguez; a súa recompilación cando mozo de cantigas e tradicións que pasarían a integrar
as Aportacións ao Cancioneiro de Cotobade; as súas diversións nos bailes de Entroido; a
creación da asociación Sociedade en Defensa da Lingua; os seus estudos de Filosofía e
Letras en Compostela; e o seu nomeamento como académico en 1951 para ocupar a
cadeira do seu profesor Castelao, co que cadrou en diferentes momentos da súa vida. Ao
final do libro ofrécense unhas actividades para repasar algúns dos contidos expostos.
Neira Cruz, Xosé Antonio, As vidas de… Antonio Fraguas, ilust. Lucía Duran
Carpinteiro, Vigo: Editorial Galaxia, col. As vidas de…, n.º 1, lectorado autónomo, abril
2019, 123 pp. (ISBN: 978-84-9151-333-9).
Xosé A. Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968) ofrece unha biografía novelada de
Antonio Fraguas (Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999) a modo de homenaxe
pola súa designación como figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2019. O
investigador do pasado Amaro Mendiño, na compaña do seu ordenador Chiño, viaxa ao
pasado na súa máquina do tempo Carpe Diem para cumprir a encarga da Xunta de Galicia
de atopar un poemario descoñecido do intelectual. Con tal motivo, o investigador, nos
once capítulos, vai dando conta de informacións relativas á súa vida e visita algúns dos
escenarios fundamentais da vida do escritor, como a súa aldea natal, Insuela; Valga, onde
casou con Teresa Martínez Magariños; A Estrada, en agosto de 1936; ou a Real Academia
Galega, en 1951. Ao longo do texto insírense fragmentos da correspondencia inédita
mantida entre Neira Cruz e Fraguas. As ilustracións figurativas de Lucía Durán
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Carpinteiro consisten en retratos dos personaxes e escenas presentes no texto, na súa
maior parte figuras perfiladas en negro ou coloreadas en tons marróns.
Recensións:
- Henrique Dacosta, “As vidas de… Antonio Fraguas’, unha biografía novelada”, Diario
de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 1088, 19 maio 2019, p. 36.
Resume o argumento desta biografía novelada e sinala que, alén de ser unha forma
didáctica de nos poder achegar á vida e obra do citado autor, o relato está ben resolto e
constitúe unha achega atractiva e amena. Así mesmo, o autor do artigo resume as
principais etapas vitais de Antonio Fraguas e destaca o seu amplo labor na cultura galega.
Perozo, Xosé A., Antonio Fraguas: unha epopea vital, ilust. Antonio Seijas, Santiago de
Compostela: Auga Editora, col. Estrela Polar, lectorado mozo e adulto, 2019, 47 pp.
(ISBN: 978-84-120308-7-7).
Xosé Antonio Perozo (Llerena, Badaxoz, 1951) constrúe un retrato vital cronolóxico de
Antonio Fraguas (Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999) no que conxuga
estampas imaxinadas con declaracións e escritos da man do autor, así como outros
documentos e lembranzas dos que o coñeceron e trataron ao final da súa vida. O retrato
comeza en 1905, data de nacemento do autor, e retrata un mozo de aldea que ao longo
dos anos se converteu nun “mestre da sabedoría”, e remata o 17 de decembro de 1994,
cando se celebrou no Museo do Pobo Galego o acto de doazón da biblioteca de Antonio
Fraguas. As partes dedicadas a recrear diversas escenas ficticias van acompañadas das
ilustracións de Antonio Seijas (Ares, 1976), mentres que as demais inclúen diversas
fotografías.
Villanueva Gesteira, Malores, Antonio Fraguas. Mestre da memoria, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Letras galegas, n.º 24, marzo 2019, 200 pp. (ISBN: 978-84-9151-310-0).
Biografía divulgativa da vida e obra de Antonio Fraguas con motivo da súa homenaxe co
Día das Letras Galegas 2019. Repasa cronoloxicamente anécdotas, algunhas delas
inéditas, que configuran un percorrido polo século XX a través das múltiples angueiras
que Antonio Fraguas Fraguas desenvolveu como investigador, docente, locutor de radio,
director do Museo do Pobo Galego e a súa incursión no cinema.
Recensións:
- Pilar Ponte, “Fraguas, ponte e semente. Imprescindible biografía”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 713, “Letras Galegas, 2019”, “Antonio Fraguas”, “Libros”, 17 maio
2019, p. X.
Explica que a autora se baseou nunha biografía anterior de Clodio González Pérez (1998),
no volume homenaxe que publicou o Museo do Pobo Galego en 2006, na lectura das súas
obras e tamén realizou entrevistas con persoas de Loureiro que o coñeceron persoalmente.
Indica que a autora deseña así un Fraguas como ponte entre a Galicia actual e a do século
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XX. Salienta como valor engadido do texto a lingua empregada, cun estilo ameno, directo
e sen requintamentos.
- Blanca Roig, “Vida e obra de Antonio Fraguas”, El Correo Gallego, “domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 agosto 2019, p. 6.
Salienta a publicación do volume, explicando que as moitas anécdotas presentadas
conforman unha viaxe polo século XX a través dos labores realizados por Fraguas.
Cualifica a lectura como completa e entretida
Referencias varias:
- ECG, “Chega ás librarías a biografía de Antonio Fraguas, protagonista do Día das
Letras”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 13 marzo 2019, p. 38.
Informa da arribada ás librarías do volume Antonio Fraguas. Mestre da memoria, a
biografía asinada por Malores Villanueva, que, segundo indica, nos achega á vida do
homenaxeado cun estilo áxil, que recolle moitas anécdotas sen renunciar ao rigor
documental.
- Ana Baena, “Paseo ao longo do século XX con Antonio Fraguas”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 15 marzo 2019, p. 13.
Informa da biografía realizada por Malores Villanueva, na que introduce a figura do autor
e como “a súa vida é como un paseo ao longo do século XX”. Comenta como Villanueva
empregou documentación basicamente da Fundación Antonio Fraguas, así como a prensa
da época, e destaca a importancia que lle dá a biógrafa á participación de Fraguas en
Unión Radio.
- Belén López, “Malores Villanueva ‘Fraguas foi o notario da Galicia que se esvaía”,
Diario de Pontevedra, “Á última”, 25 marzo 2019, contracuberta.
Entrevista a Malores Villanueva a propósito da súa publicación sobre Antonio Fraguas.
Villanueva fala dos motivos persoais e de proximidade que a achegaron ao escritor
galego, a orixe labrega deste, anécdotas do autor e comenta algo máis sobre a paixón de
Fraguas por recoller os datos culturais que percibía e como o considera un “notario da
realidade [...] galega”.
- Ramón Nicolás, “Memoria de Fraguas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Ex umbra in
solem”, 5 abril 2019, p. 10.
Comenta que esta biografía sobre Antonio Fraguas salienta valores como a humildade e
é unha excelente singradura pola vida do protagonista do Día das Letras. Trátase do
volume Antonio Fraguas. Mestre da memoria, asinado por Malores Villanueva e
publicado pola editorial Galaxia. Indica que, aplicando un criterio cronolóxico, percorre
a vida de Fraguas dende os anos iniciais en Cotobade até o seu pasamento en Compostela.
- Montse García, “Malores Villanueva”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Citas literarias”, 3 maio 2019, p. L10.
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Informa sobre a presentación da obra Antonio Fraguas. Mestre da memoria. Malores
Villanueva, a autora do volume, estará acompañada de Armando Requeixo e polo
coordinador de novos proxectos da Editorial Galaxia, Ismael Ramos.
- Armando Requeixo, “Antonio Fraguas ao completo”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.086, 5
maio 2019, p. 30.
Dá conta daqueles volumes que el considera máis completos ou correctos para investigar
sobre o material bibliográfico de Antonio Fraguas, entre os que destaca Antonio Fraguas.
Mestre de memoria, de Malores Villanueva, do cal salienta que converxen “rigor
documental, [...] amenidade creativa e [...] capacidade didáctica”.
- Mar Mato, ”Un espectáculo de país”, Faro de Vigo, ”Sociedad”, 11 maio 2019, p. 38.
Cita a Malores Villanueva na biografía de Fraguas, explicando que é unha figura que
deixou “memoria do que fomos para as xeracións futuras”. Indica tamén que se presentará
un espectáculo musical que vai amosando a súa obra chamado Amantes da terra.
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IV.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Abel Vilela, Adolfo de, “Antonio Fraguas en Lugo (1950-1959). A volta á vida
académica e cultural”, RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43,
2019, pp. 50-59.
Adolfo de Abel Vilela fai un estudo biográfico sobre Antonio Fraguas centrándose na
década dos anos 50. Este é un período especialmente salientábel para o autor
homenaxeado co Día das Letras Galegas neste 2019, pois é cando comeza a rexurdir a
súa figura tras a guerra civil, tanto no ámbito educativo como no cultural. Tras acadar a
cátedra de Xeografía e Historia do Ensino Medio, Fraguas empezará a desenvolver o labor
docente na cidade de Lugo. Neste traballo, abórdase xustamente esta etapa da vida de
Fraguas, ao tempo que se retrata a cidade da época.
Arias Chachero, Patricia, “Antón Fraguas, Castelao e Florentina García, a rapaza que
morreu de amor”, Adra, n.º 14, 2019, pp. 109-117.
Informa sobre a figura de Florentina García, natural de Loureiro de Cotobade e falecida
á idade de 23 anos, a quen Castelao lle dedica o segundo libro de Cousas. Segundo conta
a lenda popular de Cotobade, que recolle Castelao na súa estancia no lugar, a moza morreu
de amor. A conexión entre amor e morte está moi presente tamén noutras obras do autor,
como en Os vellos non deben de namorarse. Recolle Antón Fraguas, natural de Cotobade,
o proceso que seguiu Castelao para indagar na historia popular e alude a un romance que
conta unha historia moi semellante en Aportacións ó Cancioneiro de Cotobade co título
de “A morte da namorada”. Posteriormente, Lois Carré Alvarellos engade este mesmo
romance en Romanceiro popular galego de tradizón oral engadindo oito versos máis ao
final que Fraguas non indica.
Arias Vila, Felipe, “Fraguas e a arqueoloxía galega na segunda metade do s. XX”, Boletín
da Real Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 145-155.
Realiza un sintético percorrido pola arqueoloxía galega na segunda metade do século XX
baseándose nos traballos de Antonio Fraguas e analizando o papel da Sección de
Arqueoloxía e Prehistoria do Instituto de Estudios Gallegos Padre Samiento nas décadas
dos anos 70 e 80.
Calo Lourido, Francisco, “A arqueoloxía nos traballos de Don Antonio Fraguas”,
RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 28-35.
Francisco Calo Lourido dá conta neste traballo da faceta arqueolóxica de Antonio
Fraguas. Explica que o homenaxeado co día das Letras Galegas neste 2019 se iniciara no
mundo da arqueoloxía na década dos anos 20, da man de Florentino L. Cuevillas, quen o
animará a participar nas “xeiras” que organizaba o Seminario de Estudos Galegos (SEG).
Pese a non ser este o interese principal de Fraguas, publicará numerosos traballos en
colaboración co propio Cuevillas e outros autores, os cales Calo Lourido revisa nesta
achega.
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_____, “Os antecedentes e o papel de Fraguas na arqueoloxía do Seminario de Estudos
Galegos”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019,
pp. 125-144.
Análise do papel de Antonio Fraguas no eido da investigación en arqueoloxía en Galicia,
dende os inicios até o Seminario de Estudos Galegos, destacando a relevancia de figuras
como Sarmento e Cuevillas.
Casalderrey, Fina, “O mestre que explorou a cara oculta da lúa”, Boletín da Real
Academia Galega, n.º 380, “Alocucións académicas sobre Antonio Fraguas Fraguas”,
2019, pp. 249-258.
O artigo explora a faceta docente de Antonio Fraguas contrapoñendo a súa experiencia
como alumno nas distintas escolas e institutos nos que se formou cos seus ideais
pedagóxicos e a súa posterior experiencia como mestre.
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco, “A paisaxe na obra de Antonio Fraguas”, Boletín da
Real Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 43-53.
Análise dos traballos sobre a paisaxe realizados por Antonio Fraguas desenvoltos
fundamentalmente na década dos cincuenta do século XX. Destaca a preocupación pola
pegada do home na paisaxe, a recreación de detalles e as ilustracións literarias. Apunta
que tamén amosa preocupación por paisaxes das cidades, industrias e no cinema
_____, “Sentimentos da paisaxe en Antonio Fraguas”, Boletín da Real Academia Galega,
n.º 380, “Alocucións académicas sobre Antonio Fraguas Fraguas”, 2019, pp. 259-263.
Este artigo analiza a influencia que sobre a visión paisaxística de Antonio Fraguas exerceu
Ramón Otero Pedrayo. Seguindo as teorías oterianas, Fraguas desenvolveu todos os seus
traballos sobre a xeografía galega botando man do esquema conceptual dos tres tempos
da paisaxe: o “cósmico”, relativo á xeoloxía e ás formas do relevo, o “biolóxico”, relativo
á vida vexetal e animal e o “histórico”, relativo aos trazos que a actividade humana
imprime na contorna.
Durán Villa, Francisco Ramón, “Os estudos de xeografía na primeira metade so s. XX
en Galicia”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”,
2019, pp. 57-78.
Artigo sobre o desenvolvemento da institucionalización da xeografía dende a década de
1920 no Seminario de Estudos Galegos, onde Fraugas, xunto con Otero Pedrayo e Risco,
iniciou os estudos de xeografía de Galicia nun contexto de interdisciplinariedade e
consolidación do nacionalismo galego.
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Enríquez Morales, María Xosé, “Entrañable lembranza do meu profesor don Antonio
Fraguas”, RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp.
60-67.
María Xosé Enríquez Morales dedica este traballo a lembrar a memoria do que fora o seu
mestre no Instituto Rosalía de Castro (Santiago de Compostela). Céntrase, así, na faceta
docente de Fraguas e, máis concretamente, nos case 20 anos que pasou como profesor
nesta cidade, actividade que compaxinará con outras tarefas como a dinamización
cultural. Así, fai un percorrido pola vida de Fraguas que comeza co seu traslado a
Compostela e remata coa súa xubilación.
Fandiño Veiga, Xosé Ramón, “A Compostela de Don Antonio Fraguas, ‘por Xelmírez
áurea, por Fonseca sabia e pol-o Apóstolo Santa”, RAIGAME. Revista de arte, cultura e
tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 68-77.
Xosé Ramón Fandiño Veiga recrea neste traballo a cidade de Compostela a través da
ollada de Antonio Fraguas. O autor deste artigo vai describindo o ambiente da cidade
compostelá ao longo das páxinas que o compoñen, ao tempo que aborda a relación que
Fraguas tivo con ese ambiente nos distintos momentos da súa vida. O traballo estrutúrase
en tres partes: “Estudos universitarios”, “Seminario de Estudos Galegos e Instituto de
Estudos Galegos Padre Sarmiento” e “Retorno a Santiago como Catedrático de Xeografía
e Historia”.
Fernández Cerviño, María Xosé, “Antonio Fraguas e Xaquín Lorenzo, vidas un pouco
paralelas, con perdón de Plutarco e de Caro Baroja”, Adra, n.º 14, 2019, pp. 95-101.
Esta publicación fai un repaso pola traxectoria persoal e profesional de Antonio Fraguas
e Xaquín Lorenzo. Así, de maneira cruzada, vanse relatando as vivencias persoais e notas
biográficas da nenez e adolescencia de ámbolos dous (a chegada ao Seminario de Estudos
Galegos, os estudos universitarios en Santiago…) e a súa confluencia na actividade
política, ambos galeguistas. Os seus camiños tamén se entrelazan na actividade
profesional coas peticións de colaboracións no Boletín, no Museo do Pobo Galego, ou o
galardón do Premio Trasalba.
_____, “Antonio Fraguas, de Insuela á Real Academia Galega”, Boletín da Real
Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 13-22.
Artigo no que percorre o roteiro vital de Antonio Fraguas dende o seu nativo concello de
Cotobade até chegar á cadeira que Castelao deixou vacante na Real Academia Galega.
Fraguas Fraguas, Antonio, “Apéndice documental do folk-lore de Ameses-Listanco”,
RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 89-99.
Reprodúcese a quinta publicación de Antonio Fraguas Fraguas no Boletín Mensual da
Cultura Galega Nós (n.º 96), que versa sobre unhas notas etnográficas recollidas na
freguesía de Ameses. Inclúese ademais unha breve introdución de Clodio González Pérez,
que precede o texto orixinal de Fraguas.
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Gómez Fuentes, Raquel, “Presentación en Vigo da obra As Letras Galegas na
Encrucillada”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, n.º 211, “Crónica”,
xaneiro-febreiro 2019, p. 89.
Recolle unha breve crónica dos actos de presentación do último número da revista
Encrucillada e do libro As Letras Galegas na Encrucillada, que tivo lugar nos locais da
parroquia do Sagrado Corazón de Xesús de Vigo o día 18 de xaneiro e no que
participaron, entre outros, Xesús Portas Ferro e Emilio González Avión, quen fixo un
pequeno achegamento á figura de Fraguas.
González Pérez, Clodio, “Antonio Fraguas: Un dos bos e xenerosos”, RAIGAME.
Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 6-17.
Clodio González Pérez achéganos neste traballo unha detallada biografía de Antonio
Fraguas. Para isto, comeza facendo un percorrido polas súas orixes en Loureiro
(Cotobade) e continúa describindo a súa etapa de xuventude en Compostela, onde entra
en contacto co galeguismo. Explica González Pérez que, tras a represión da guerra civil,
foi membro correspondente da Real Academia Galega e logo membro numerario
(ocupando a cadeira de Castelao), ademais de estar involucrado noutros proxectos da
posguerra como o Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Ademais, Fraguas
desenvolveu a docencia en Lugo e Compostela e participou na creación do Museo do
Pobo Galego, antigo desexo dos intelectuais que compuñan o Seminario de Estudos
Galegos.
_____, “Antonio Fraguas, etnógrafo”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 380,
“Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 165-183.
Relatorio sobre a obra de contido etnográfico e ou folclórico realizada por Antonio
Fraguas. no que destaca as publicacións etnográficas La Galicia insólita: Tradiciones
gallegas, El traje gallego, Aportacións ao cancioneiro de Cotobade, Romarías e
santuarios e A festa popular en Galicia.
_____, “Antonio Fraguas Fraguas: fitos senlleiros dunha vida dedicada a Galicia”, Boletín
da Real Academia Galega, n.º 380, “Alocucións académicas sobre Antonio Fraguas
Fraguas”, 2019, pp. 239-248.
Clodio González Pérez fai un repaso pola vida de Antonio Fraguas destacando algúns
fitos senlleiros e resaltando a pegada que na súa existencia deixaron distintos
acontecementos e persoas: a súa nai, “mamá Antonia”, o seu mestre na escola de Famelga,
os compañeiros do Seminario de Estudos Galegos etc.
Mandianes Castro, Manuel, “A Galicia de Fraguas”, Boletín da Real Academia Galega,
n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 159-164.
Artigo no que percorre os movementos intelectuais que se desenvolvían na época de
Fraguas no que analiza como o ambiente no que se desenvolveu o polígrafo foi o das
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ideas de Nós e no que reflexiona sobre a concepción de Fraguas sobre Galicia e a
identidade galega.
Méndez García, Rosa María, “Don Antonio Fraguas e o Museo do Pobo Galego”,
RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 78-89.
Para pechar o número 43 da revista RAIGAME, dedicado integramente á figura de
Antonio Fraguas, Rosa María Méndez García elabora un traballo no que aborda a súa
relación co Museo do Pobo Galego. Este proxecto nace dunha antiga necesidade detectada
polos homes que conformaban o Seminario de Estudos Galegos (SEG), no que o propio
Antonio Fraguas estivera involucrado na súa etapa de xuventude.
Noia Campos, María Camino, “Antonio Fraguas. O profesor”, Boletín da Real Academia
Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 105-122.
Realiza un percorrido pola vida docente de Antonio Fraguas Fraguas dende 1919 até o
1963, pasando por A Estrada, Lugo e o Instituto Rosalía de Castro en Santiago de
Compostela.
Paül i Carril, Valerià, “A xeografía de Galiza con e após Fraguas”, Boletín da Real
Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 79-104.
Analiza as cuestións principais da xeografía de Antonio Fraguas interpretándoas
diacronicamente dende 1953 cara a adiante, destacando o papel da xeografía académica
da Universidade de Santiago de Compostela a finais dos anos 60.
Pazos Gómez, Manuel, “Antonio Fraguas Fraguas: ‘Non podemos borrar o pasado”,
Murguía. Revista galega de historia, n.º 39, “Lembranzas”, xaneiro 2019, pp. 151-166.
Co gallo do Día das Letras Galegas, Manuel Pazos Gómez elabora un traballo dedicado
á figura de Antonio Fraguas. A partir dun encontro co homenaxeado, Pazos Gómez vai
reconstruíndo a súa biografía e intercalando fragmentos do devandito encontro nos que o
propio Fraguas lembra, xa dende a vellez, as distintas épocas da súa vida.
Pernas Oroza, Herminia, “Unha achega dende a historiografía”, RAIGAME. Revista de
arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 44-49.
Herminia Pernas Oroza dá conta neste traballo da faceta historiadora de Antonio Fraguas.
Explica a autora que coa súa tese, enfocada ao estudo do colexio de Fonseca, se inicia no
estudo da nosa historia e que, a partir dese momento, comezará a publicar outros traballos,
combinando moitas veces unha perspectiva etnográfica e histórica.
Pintos Barreiro, Gualteria, “A vida nun sobre”, Adra, n.º 14, 2019, pp. 103-108.
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Gualteria Pintos Barreiro realiza un percorrido pola vida de Antón Fraguas seguindo por
orde cronolóxica a súa correspondencia, abundante e conservada por enteiro. Antón
Fraguas contou con profesores coma Losada Diéguez e Castelao no bacharelato e chegou
a Compostela para estudar Filosofía e Letras no ano 1924, momento no que comeza a
recibir correspondencia. Sendo profesor no instituto da Estrada, comeza a recibir as
primeiras cartas de amigos como Ánxel Casal baixo o nome da súa esposa, coincidindo
cos primeiros indicios da futura ditadura. Mantivo contacto con persoeiros como Otero
Pedrayo, Filgueira Valverde, Lorenzo Xocas, Fernández del Riego e Álvaro Cunqueiro e
todas as súas cartas contan cun título que vai dende “estudante” até “catedrático”. Tamén
se engade unha pequena análise histórica baseada nos distintos selos da correspondencia,
entre os que se inclúe un que conmemora a aprobación do Estatuto de Autonomía en 1980
e conta cos primeiros versos do Himno Galego.
Ramos Aguirre, Carlos, “Etnografía e Folclore: Relixión e crenza popular en Antonio
Fraguas”, Encrucillada, n.º 212, “Estudos”, marzo 2019, pp. 32-60.
Carlos Ramos Aguirre ofrece un extenso estudo sobre o tratamento da materia relixiosa
e credencial do pobo galego que Antonio Fraguas realiza na súa obra. Aguirre considera
que a labor de este autor, xunto con outros membros do Seminario de Estudos Galegos, é
fundamental para o rescate cultural da Galicia moderna. A obra de Antonio Fraguas é un
referente para etnógrafos, antropólogos e sociólogos con interese na cultura galega,
debido a como reflicte na súa obra a vida e a historia da parroquia e da aldea galegas e,
tamén, ao amplo catálogo de relatos do imaxinario galego que recolle nos seus escritos.
Reigosa Carreiras, Antonio, “A Galicia máxica de don Antonio Fraguas”, Boletín da
Real Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 23-42.
Artigo sobre as achegas de Antonio Fraguas ao coñecemento e interpretación da mitoloxía
popular galega, centrándose nas publicacións en torno aos mitos, ritos e figuras
sobrenaturais da cultura popular tradicional galega.
Sánchez-Carretero, Cristina, “Antropoloxía(s) en Galiza na actualidade”, Boletín da
Real Academia Galega, n.º 380, “Simposio Antonio Fraguas”, 2019, pp. 187-197.
Realiza unha cartografía da institucionalización da antropoloxía na Galicia actual en
diferentes ámbitos públicos e privados.
Senén, Felipe, “Antonio Fraguas e un ideal de Nós cumprido: o Museo do Pobo Galego”,
Luzes, n.º 68, “República”, maio 2019, pp. 72-75.
Homenaxe a Antonio Fraguas, a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas 2019, que
recolle de xeito moi resumido a súa biografía e achega información de como se constitúe
o Museo do Pobo Galego grazas a un grupo de rapaces do Colexio de Arquitectos de
Galicia, seguidores de Fragua, o 31 de xullo de 1976.
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Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso, “Antón Fraguas, en Trasalba, 1983, co SEG
e o IPSEG ao fondo”, RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43,
2019, pp. 18-27.
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández presenta un estudo sobre a figura de Antón
Fraguas a través de dous proxectos galeguistas nos que estivo implicado: o Seminario de
Estudos Galegos (SEG), durante a preguerra, e o Instituto Padre Sarmiento de Estudios
Gallegos (IPSEG), durante a posguerra. Vázquez-Monxardín comeza reflexionando sobre
a conexión que, no primeiro terzo do século XX, existía entre o galeguismo auriense e o
da provincia de Pontevedra, para continuar explicando como Fraguas entrou en contacto
co grupo ourensán a través do seu mestre Losada Diéguez e como, tras a guerra civil,
participou na reunificación dese galeguismo arredor do IPSEG.
Vilar Álvarez, Manuel, “Don Antonio Fraguas Fraguas na antropoloxía”, RAIGAME.
Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 43, 2019, pp. 36-43.
Manuel Vilar Álvarez ofrécenos neste traballo unha ollada sobre a faceta antropolóxica
de Antonio Fraguas. Comeza a súa contribución cunha contextualización xeral, na que fai
un percorrido pola historia dos estudos antropolóxicos para despois pasar a abordar a
figura de Fraguas no ámbito da antropoloxía galega.
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Neira, Marta, “Letras Galegas: un cómic de acción sobre Antón Fraguas”, El Correo
Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Presenta o cómic A detective Peregrina e o insólito caso Antón Fraguas (2018), sobre o
cal explica que ten como protagonistas a Roque e Peregrina, admiradores das cancións de
transmisión oral e outros elementos da tradición que investigan o labor de Fraguas,
deténdose no contido do Cancionaeiro de Cotobade e lembrando os seus traballos sobre
o Entroido. Destaca que as ilustracións do volume, da man do debuxante Carlos Taboada,
“guían a narración e responden ao facer dos cómics”.
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IV.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN OU COLABORACIÓNS FIXAS
Aldán, Clara, “Cuidado con el ‘leira a leira”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “A praza da verdura”, 16 maio 2019, p. 24.
Dá conta da celebración dun acto para festexar o Día das Letras Galegas na cidade de
Pontevedra, no que participan as escritoras Ledicia Costas, Iria Collazo e Arantza
Portabales e o escritor Pedro Feijóo.
_____, “De fiesta en fiesta y tiro porque me toca”, Diario de Pontevedra, “D_verano”,
“A praza da verdura”, 16 agosto 2019, p. 18.
Salienta que a Asociación Cultural Airiños da Nosa Terra está moi interesada na figura
de Antonio Fraguas e que organizou unha visita para programar actividades culturais en
torno ao escritor e etnógrafo.
Aleixandre, Marilar, “Antonio Fraguas: escribir libros fronte a queimar libros”, Sermos
Galiza, n.º 347, “Opinión”, “Desescribindo”, 23 maio 2019, p. 4.
Lembra a traxectoria de Antonio Fraguas e os inicios da súa andaina académica
aseverando que, consciente de que o ensino cambiara a súa vida, o homenaxeado se
dedicou e comprometeu a ensinar a outros e a transmitir o cariño pola paisaxe galega.
Salienta que hai estudos de Fraguas que non chegaron a nós: Terra de Melide (1933) e
Terra do Deza (1928),
Alonso Montero, Xesús, “Fraguas e as musas populares”, La Voz de Galicia, “Beatus
qui legit”, “Opinión”, 5 abril 2019, p. 14.
Recorda que a principal ocupación de Antonio Fraguas foi recoller as manifestacións da
sociedade rural galega, dun xeito especial as literarias. Cita a outros etnógrafos e salienta
a que chama valiosa colectánea de Antonio Fraguas Aportacións ó Cancioneiro de
Cotobade, onde deixa unha fotografía das tradicións populares da comarca.
_____, “Fraguas e Rosalía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 12 abril
2019, p. 16.
Sinala que no ano 1985 o mosteiro de Poio foi escenario dunhas xornadas rosalianas
durante os meses xullo e agosto, datas nas que se conmemoraban os cen anos do
pasamento de Rosalía de Castro, e que nelas participou, entre outros, Antonio Fraguas.
Indica ademais que os seus relatorios están recolleitos no volume Cursos Superiores de
Verano en Galicia. Año 1985, editado pola Fundación Alfredo Brañas un ano despois, e
que, pese a non ser el un rosaliólogo, debruzouse, como antropólogo cultural, sobre os
versos galegos de Rosalía no artigo “Las costumbres populares gallegas en la literatura
de Rosalía” (pp. 31-52).
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Ares Pérez, Carlos X., ”Letras Galegas 2019: un tributo á galeguidade dende o rural”, O
Sil, n.º 275, ”Especial Letras Galegas”, ”O Barco”, maio 2019, p. 21.
Artigo sobre a figura de Antonio Fraguas no que salienta o seu traballo como etnógrafo e
incita a que a festividade das Letras Galegas deste ano sexa un punto de partida á inclusión
desta especialidade nos graos universitarios e dea un pulo ao recoñecemento e
valorización pública e institucional dos traballos de etnografía e antropoloxía.
Balsameda, Rubén, ”El IES Lucus Augusti organiza varios actos dedicados a Fraguas”,
El Progreso, ”Lugo”, ”Mira Lugo”, 6 maio 2019, p. 8.
Apunta que no IES Lucus Augusti se inaugurará a mostra “Os nove anos de Fraguas en
Lugo” e se presentará un libro co mesmo título e unha páxina web, ademais de darlle o
nome de Fraguas a unha aula.
_____, “Conferencia de Adolfo de Abel sobre Antonio Fraguas en Lugo”, El Progreso,
“Lugo”, “Mira Lugo”, 21 maio 2019, p. 20.
Faise eco da conferencia de Adolfo de Abel Vilela que leva por título Antonio Fraguas
Fraguas. Lugo a etapa da liberdade e que terá lugar na sede da Deputación Provincial de
Lugo o 21 de maio ás 20.00 horas.
_____, “Marisa Irimia lleva a la Biblioteca una función infantil sobre Fraguas”, El
Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 24 maio 2019, p. 28.
Indica que Marisa Irimia presenta o espectáculo pedagóxico Meigas e mouras.
Biosbardos e trasnos, dirixido a nenos de 4 a 12 anos. A actividade organízase no marco
da homenaxe a Antonio Fraguas como estudoso do folclore.
Barciela, Alberto, “Na memoria de Fraguas (1)”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Sociedad”, p. 51/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, p. 52, “A
análise”, 16 maio 2019/ El Correo Gallego, “Día das letras galegas”, 17 maio 2019, p.
12.
Artigo no que sitúa a Galicia nos límites da globalización e no que amenta a Rosalía de
Castro, que é unha nai; a Curros e Cabanillas, como poema; a Otero Pedrayo e Antonio
Fraguas, en xeografía; a Pondal, en celtismo; a Fole, en conto; a Brañas, en rexionalismo;
a Cunqueiro, en realidade máxica; e a Castelao, en caricatura.
Becerra, Marta, “Educación, motor del Mundo”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
10 abril 2019, p. 11.
Informa que os colexios católicos de Lugo celebraron no Auditorio a Festa da Lingua cun
espectáculo de Magín Blanco e cun achegamento á figura de Antonio Fraguas.
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Blanco Valdés, Juan L. “Fraguas na memoria”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 18
maio 2019, p. 33.
Lembra cando nas prensas universitarias traduciron a lingua galega e publicaron o texto
O Colexio de Fonseca, que, editado en castelán polo CSIC en 1958, fora a tese de
doutoramento de Antonio Fraguas. Con motivo desta edición, estreitou vínculos co
homenaxeado. Apunta que Fraguas fora tamén profesor no Colexio Libre Adoptado
Inmaculada Concepción, onde impartiu aulas ao seu pai e os seus tíos.
Bragado, Manuel, “Antonio Fraguas, activista galeguista”, Faro de Vigo, “Opinión”, 14
maio 2019, p. 28.
Columna de opinión con motivo da próxima celebración do Día das Letras Galegas na
que repasa toda a traxectoria vital de Antonio Fraguas Fraguas, como mestre e profesor
de instituto, investigador e fundador do Museo do Pobo Galego.
_____, “Pasadas as Letras”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 21 maio
2019, p. 24.
Afirma que o Día das Letras Galegas caeu nunha rutina e nun protocolo galeguista
incapaz de conectar coa maioría da sociedade civil, ao contrario que as mobilizacións en
defensa do galego organizadas pola Mesa pola Normalización Lingüística. Incita a
repensar de xeito colectivo o futuro do Día das Letras Galegas “coa intención de enxergar
un futuro para o noso idioma”.
Campo, Marica, “Amar é un verbo”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “A
tecelá en outono”, 17 maio 2019, p. 29.
Artigo con motivo do Día das Letras Galegas no que, sen ir en detrimento da honra a
Antonio Fraguas, séntese na obriga de lembrar unha vez máis a Ricardo Carvalho Calero,
“o sempre postergado pola academia”.
Canedo, Cibrán, ”Conciertos y cuentos el 17 de mayo”, El Correo Gallego, ”Área de
Compostela”, ”Invitado especial”, 13 maio 2019, p. 28.
Recolle as actividades programadas no Concello de Outes para a celebración do Día das
Letras Galegas, con especial atención a un contacontos dedicado a Antonio Fraguas e o
certame literario Francisco Añón.
Castro López, José, “Don Antonio Fraguas”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “En la orilla”, “Opinión”, p. 25/ Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 30/ El Correo Gallego, “As Letra Galegas”, p. 17/ El Progreso,
“Opinión”, p. 31, 15 maio 2019.
Lembra a súa experiencia como alumno de Fraguas e afirma que asistir ás súas clases era
unha “delicia, sobre todo cando nos permitía desviarnos do programa”. A súa relación
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con el continuou durante anos e agradece o feito no que lle ensinou a amar Galicia. Apunta
que, coñecendo a súa humildade, non estaría moi entusiasmado coa homenaxe, posto que
adoitaba dicir: “eu non fixen ningún milagre como para pregoalo por aí adiante”.
Castro Ratón, Xosé, “O caudal inesgotábel da cultura popular”, Diario de Arousa,
“Opinión”, “Outra ollada”, 10 xaneiro 2019, p. 6.
Apunta que as letras de Aninovo miran xa cara á figura de Antonio Fraguas, académico
galeguista, vinculado ao Museo do Pobo Galego, o Seminario de Estudos Galegos, o
Instituto Padre Sarmiento e a Real Academia Galega. Cita ao presidente da RAG
afirmando que Fraguas “abre para todos nós a explicación profunda da nosa identidade:
o tesouro inmenso da cultura popular”.
_____, “A carballeira das letras”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, “Outra ollada”, 16
maio 2019, p. 6.
Destaca a importancia de que o acto con motivo do Días das Letras Galegas se celebre na
Carballeira de Famelga, ao pé da escola onde estudou Antonio Fraguas Fraguas. Explica
que é unha figura que viviu forzado no “exilio interior” e que se suma dende a súa aldea
vital ás reivindicacións que reclaman “liberdade, igualdade e xustiza” para o idioma
galego.
Cermeño, Xosé, “Don Antonio Fraguas rindo da súa butaca”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Punta balea”, 21 maio 2019, p. 3.
Lembra unha senlleira anécdota que viviu con Antonio Fraguas: cando lle pediu
información sobre o Entroido, o autor foi buscar as caixas que tiña cheas de información,
mais os papeis estaban triturados por culpa dos ratos.
Cerviño González, Francisco, “Quen é Sebastián González?”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, 12 xuño 2019, p. 16.
Columna na que lembra a Sebastián González, xa que, con motivo da celebración do Día
das Letras Galegas, aparece nas distintas publicacións sobre Antonio Fraguas, tanto no
texto como nas fotografías, o nome e a imaxe de Sebastián González, moi vinculado a
Fraguas no Instituto de Pontevedra, no Seminario de Estudos Galegos e no Partido
Galeguista.
De Blas, Ceferino, “Fraguas y FARO”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 maio 2019, p. 33.
Columna de opinión na que recolle as colaboracións de Antonio Fraguas Fraguas co
xornal Faro de Vigo. Apunta que as súas achegas comezaron no ano 1987 e continuaron
até pouco antes da súa morte.
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Estévez, Xerardo, “Da Coruña a Cotobade”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Paisaxes e
palabras”, 25 maio 2019, p. 16.
Breve artigo no que a través do percorrido que Estévez describe polas costas de Vigo até
A Coruña, remata en Cotobade, onde recorda a Antonio Fraguas no acto levado a cabo
pola Real Academia Galega. Remata cunha reflexión cara ás eleccións do mes de maio
dese ano.
Felipe-Senén, “Do pobo para o pobo: a humildade e a grandeza de Antonio Fraguas”, La
Opinión, “Opinión”, “O labirinto do alquimista”, 19 maio 2019, p. 33.
Lembra toda a traxectoria vital de Antonio Fraguas, facendo fincapé nos fitos máis
relevantes: as Irmandades da Fala, o Seminario de Estudos Galegos, o Estatuto de Galicia,
a súa elección como numerario da Real Academia Galega e todas as distincións que foi
obtendo ao longo dos anos.
Fernán Vello ,“Letras Galegas”, El Progreso, “Opinión”, Madia leva”, 18 maio 2019, p.
61.
Columna na que repasa a traxectoria das 57 edicións do Día das Letras Galegas,
afirmando que a celebración da Academia Galega cumpriu e cumpre perfectamente a súa
función no tempo. Canto á literatura galega, loa a medieval e a calidade da poesía e
narrativa contemporáneas. Asemade, anima á creación do Instituto Rosalía de Castro para
proxectar as Letras Galegas no mundo.
Fernández, L., “Os vellos oficios chegan á aula”, La Región, “Baixa Limia”, 12 febreiro
2019, p. 23.
Dá a coñecer as actividades que se realizaron no “Encontro de Cultura Popular” que se
celebrou en Bande. Salienta a participación de Manuel Rivas, do profesor Xoán Carlos
Domínguez e doutros participantes nos diferentes obradoiros que puxeron en valor a
cultura popular galega homenaxeando a Antón Fraguas.
Fernández Cerviño, María Xosé, “Letras Maternas”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 17
maio 2019, p. 17.
Salienta que a homenaxe a Antonio Fraguas co Día das Letras Galegas abrangue a lingua
enteira dun pobo e lembra a súa etapa formativa, dende que comezou a aprender letras
nun silabario que tiña súa nai até a Universidade de Santiago.
Fernández Prieto, Lourenzo, “A Galicia baleirada de Antonio Fraguas”, La Voz de
Galicia, “Opinión”, “Mañá empeza hoxe”, 21 maio 2019, p. 17.
Destaca a faceta de etnógrafo de Antonio Fraguas, cuxo traballo permite percorrer o seu
tempo de home moderno en tres décadas; a ditadura, en catro; e a recuperación da
340

democracia, noutras tres. Apunta que o seu traballo sobre o mundo rural estaba moi ligado
ao seu galeguismo político e ás mudanzas da Galicia moderna.
Franco, Fernando, “A movida das letras”, Faro de Vigo, “Vigo”, Mira Vigo”, 16 maio
2019, p. 9.
Indica que a revista de cultura e ocio en Vigo A Movida celebrou o Día das Letras Galegas
cun exemplar especial e cunha festa na que se recitaron poemas da man de Son Trío, Ana
Fontenla, Pablo Rodríguez, Fiz Axeitos, Marcos Alonso e Mónica Bernárdez.
Freixanes, Víctor F., “Un ano para a cultura popular”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Vento nas velas”, 13 xaneiro 2019, p. 14.
Dá conta da elección da figura e obra de Antonio Fraguas para ser homenaxeado no Día
das Letras galegas. Fai un breve percorrido pola actividade que esta efeméride concita e
cita as múltiples institucións que se unen ano a ano.
_____, “A escoliña de Famelga”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 12
maio 2019, p. 15.
Reflexiona sobre o papel dos mestres e das mestras na sociedade, tanto en tempos
pretéritos coma no presente, centrándose, especialmente, nas escolas rurais e no papel da
Segunda República na universalización da educación. Estas consideracións teñen que ver
co feito de que o 17 de maio se homenaxee a Antonio Fraguas Fraguas, un mestre que
abriu os ollos das crianzas á curiosidade primeira do mundo.
_____, “Unha historia de amor”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 5 maio
2019, p. 17.
Co gallo da homenaxe que se vai celebrar en Cotobade a Antonio Fraguas o día 17 de
maio na carballeira de Famelga, preto da igrexa de Santiago de Loureiro, comenta que no
cemiterio hai unha campa onde se pode ler a historia de Florentina García. Trátase dunha
moza que supostamente morreu de amor aos 23 anos, en 1857, e cuxa historia conmoveu
a toda a veciñanza, incluso décadas máis tarde. Tanto é así que esa historia chegou a oídos
de Castelao e este incorporou unha dedicatoria a Florentina no libro Cousas publicado en
1929, mais os feitos acontecidos tamén aparecen na portadiña do segundo libro de
Cousas.
García, Montse, “Roteiro por Boisaca”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Letras”, 12 abril 2019, p. L10.
Informa sobre a iniciativa que implicará ao alumnado de Bacharelato do IES Antonio
Fraguas, que realizará un roteiro para reivindicar a figura do escritor homónimo ao seu
centro de estudos.
_____, “Unha carreira como tributo a Antonio Fraguas, o día 17”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Camiño das Letras Galegas”, 4
maio 2019, p. L10.
341

Dá conta da celebración da sétima edición da Carreira Camiño das Letras, na que se
homenaxeará en Santiago de Compostela a figura de Antonio Fraguas.
_____, “Tras os pasos de don Antonio”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día das Letras Galegas”, 8 maio 2019, p. L10.
Faise eco da ruta organizada polo Concello de Santiago polos lugares da cidade
vinculados a Fraguas, que se levará a cabo os días 10, 11, 12, 16, 17 e 18 de maio.
_____, “O IES Rosalía lembra ao seu profesor Antonio Fraguas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día das Letras Galegas”, 13
maio 2019, p. L6.
Dá conta da inauguración da exposición no IES Rosalía de Castro das ilustracións da obra
Polas catro témporas. Indica que tamén terá lugar unha representación de parte do
discurso de ingreso de Fraguas na Real Academia Galega.
_____, “Más de 20 actividades y puertas abiertas por el Día dos Museos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Programación de
ocho entidades museísticas de Santiago”, “Día das Letras Galegas”, 14 maio 2019, p.
L10.
Informa das actividades programadas no Museo do Pobo Galego para a celebración do
Día dos Museos e destaca que a maior parte estarán centradas na figura de Antonio
Fraguas.
_____, “Propostas sobre Antonio Fraguas nos centros cívicos”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras Galegas”, 14 maio 2019,
p. L10.
Informa da proposta levada a cabo polo Concello de Santiago para achegar a figura de
Antonio Fraguas aos centros cívicos da cidade a través de actividades para todo tipo de
públicos.
_____, “María Xosé Fernández Ceviño.'Sempre dicía que non tivera outro vicio que os
libros”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas. Letras galegas 2019”, 15 maio 2019, p.
10.
Recolle unha entrevista con María Xosé Fernández Cerviño, membro do Padroado do
Museo do Pobo Galego, que compartiu vinte e dous anos de traballo con Fraguas e é
autora do volume Antonio Fraguas Fraguas. Estancias vitais dun mestre sabio. Fala
sobre a imaxe que ten de Fraguas, comparte anécdotas e destaca o seu papel como
divulgador.
_____, “Maratón de lectura da obra de Fraguas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 29 maio 2019, p. L10.
Indica que o 29 de maio das 11.00 ás 14.00 e das 17.00 ás 20.00 horas, na Fundación
Granell, se realizará un maratón de lectura para homenaxear a Antonio Fraguas.
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García-Bodaño, Salvador, Simposio Antonio Fraguas, El Correo Gallego, “Opinión”,
“No pasar dos días”, 24 novembro 2019, p. 3.
Recolle información sobre o Simposio Antonio Fraguas, que se inaugura o 26 de
novembro na sede da Real Academia Galega, indicando os relatorios que terán lugar ao
longo dos tres días que dura. Finaliza citando as verbas coas que Fernández del Riego se
referiu á súa escolla para o Día das Letras Galegas: “Nada definía mellor a Fraguas que
o amor ao seu país e a consagración ao estudo da súa cultura”.
García Iglesias, José Manuel, “Don Antonio Fraguas”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Notas de actualidad”, 30 maio 2019, p. 2.
Amenta as exposicións dedicadas a Antonio Fraguas Fraguas que poden verse no Museo
do Pobo Galego, no Instituto Rosalía de Castro e na facultade de Xeografía e Historia,
lembrando que foi profesor en ambos centros docentes.
Giráldez, José Miguel, “Fraguas, a bondade”, El Correo Gallego, “Radio&TV”.
“Recomendados”, 17 maio 2019, p. 54.
Columna na que destaca a calidade humana da bondade de Antonio Fraguas e que o define
como “tecedor de complicidades verbais e xeográficas, alguén capaz de atopar a esencia
que brilla nas escuridades do tempo, a palabra que subitamente revela cousas da nosa
maneira de ser e vivir”.
Gómez, Cuca M., “Pontevedra, ciudad con arte”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 4 maio 2019, pp. 62-63.
Faise eco da celebración dunha conferencia sobre Antonio Fraguas titulada “Don Antonio
Fraguas Fraguas, unha vida traballando por e para Galicia”, a cargo de Calo Lourido. O
acto tivo lugar no marco da programación de “Maio, mes da lingua”, no local da
Asociación de Veciños de San Roque.
_____, “Descanso en Area Grande”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Homenaje” 6 maio 2019, pp. 62-63.
Informa de que case medio centenar de xoves de Cercedo-Cotobade contribuíron a pór en
valor a ruta e a figura de Antonio Fraguas a través dunha andaina e unha reunión co
presidente municipal, Jorge Cubela.
_____, “De exposición en exposición”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Presentación”, 17 maio 2019, pp. 62-63.
Amenta que Polo Correo do Vento presentou o 16 de maio no Sexto Edificio do Museo
de Pontevedra o seu último libro, dedicado a Antonio Fraguas.
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López, Antonio, “Compromiso coa normalización”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Tribuna”, 17 maio 2019, p. 3.
Columna na que analiza os cambios que experimentaron Galicia e o galego entre o 17 de
maio de 1963 e a actualidade. Amenta que este ano se homenaxea á “egrexia figura” de
Antonio Fraguas, do cal salienta a súa obra escrita e a súa contribución á construción do
Museo do Pobo Galego.
Montero, Luís, “Celebra a RAG o Día das Letras ao pé da escola de Fraguas”, El Correo
Gallego, “Tendencias, ciencia, cultura, ocio”, 10 maio 2019, p. 42.
Informa do pleno extraordinario da RAG na carballeira de Famelga.
_____, “Antonio Fraguas, mestre na procura da memoria colectiva”, El Correo Gallego,
“Tendencias, ciencia, cultura, ocio”, 18 maio 2019, p. 32-33.
Artigo que informa da publicación do libro Do tempo e dos astros por parte da editorial
Galaxia, e fala das dúas partes que constitúen esta publicación: O culto aos mortos e
Preocupación polo tempo e os astros na crenza popular.
Parga, Xulián, “Adeus ao amigo que puido ser”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 23/ El Progreso, “Opinión”, p. 21, “Tribuna”, 4 xuño 2019.
Lembra a Manolo Regueiro e a súa idea, xunto a Xulio Xia, de honrar o “Ano Antonio
Fraguas” amentando a súa publicación Nove anos de Antonio Fraguas en Lugo, que saíu
en forma de libro, exposición no instituto Lucus Acusti e páxina web.
Peñamaría, Begoña, “Vivan las letras gallegas”, La Opinión, “Opinión”, 17 maio 2019,
p. 31.
Columna na que ofrece a súa versión persoal do Día das Letras Galegas dende que
comezou a escribir e amenta a Rosalía de Castro como gran intelectual que tivo que
enfrontarse a toda unha sociedade. Apunta que cando aínda non lle interesaba a literatura,
pouco lle importaban as lecturas de Castelao, Cunqueiro ou Neira Vilas.
Perozo, Xosé A., “Festa laica”, Atlántico Diario, “Opinión”, p. 27/ Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 29/ La Región, “Opinión”, p. 25, “Pensar por pensar”, 17 maio
2019.
Recolle unha breve crónica sobre o Día das Letras Galegas e as súas orixes con Francisco
Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo. Salienta que esta
celebración acadou unha gran difusión da cultura galega, maior que a de todas as políticas
e esforzos individuais e colectivos das últimas décadas.
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Pinto Antón, Juan Antonio, “Corais para Fraguas no Vello Cárcere”, El Progreso,
“Opinión”, p. 35/ Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 23 maio 2019, p. 29.
Recolle unha crónica do desenvolvemento do acto de homenaxe a Antón Fraguas
celebrado no Vello Cárcere de Lugo o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Comenta que
foi un concerto de corais no que se interpretaron pezas galegas dos mellores compositores
e que ademais foi un evento ‘gourmet’ ou selecto, en tanto que a choiva obrigou a
trasladalo ao interior deixando a moita xente fóra.
R. B., “Cierre del año Fraguas en la sede de la Xunta con una exposición”, El Progreso,
“Lugo”, “Mira Lugo”, 30 decembro 2019, p. 8.
Informa da inauguración da exposición na sede da Xunta de Lugo Os nove anos de
Fraguas en Lugo, promovida por Manuel Regueiro Tenreiro e na que formaron parte
activa Xulián Parga, Paco Martín e Antonio Prado Gómez.
R. Gil, Avelina, ”Aulas de película. Hollywood, Europa e mais os mestres na gran
pantalla”, Faro de Vigo, ”Faro da Cultura”, n.º 711, ”Cinema”, 2 maio 2019, p. II.
Artigo sobre cinema no que menciona a decisión o 7 de xullo de 2018 de elixir a figura
dun mestre, historiador e xeógrafo como protagonista do Días das Letras Galegas 2019.
Indica que o exemplo de Antón Fraguas fai reflexionar sobre a visión adulterada que o
cinema americano ofrece sobre os ensinantes.
_____, ”Aulas de película”, La Opinión, ”Saberes”, ”Cine”, 11 maio 2019, p. 6.
Nun artigo sobre cinema, amenta o plenario da Real Academia Galega do celebrado o 7
de xullo de 2018, no que finalmente se decide homenaxear a Antonio Fraguas Fraguas co
Día das Letras Galegas.
Rivas, Ciprián, “Antonio Fraguas e as amizades perigosas”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 28/ El Progeso, “Opinión”, p. 40, “Por Sotavento”, 16 maio 2019.
Lembra a concesión da Medalla Castelao a Antonio Fraguas Fraguas no 1984 e que, xunto
con el, tamén a recibían Ricardo Carvalho Calero, Xosé Filgueira Valverde, Ánxel Fole,
Emilio González López, Ramón Martínez López, Isidro Parga Pondal e Valentín Paz
Andrade. Apunta que, entre esta nómina de autores, había algún nome que consideraba
que Fraguas non era merecente de tal distinción. Lembra a súa relación con Fraguas e
destaca que el mesmo non se consideraría merecedor do Día das Letras Galegas dada a
súa humildade.
Rivera Cela, Francisco, “Lugueses con proxección”, El Progreso, “Xente de aquí”, “O
blog de Paco Rivera”, 31 marzo 2019, p. 15.
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Despois de lembrar a un grupo de galegos, os “madrigalegos”, que se desprazaron á
capital para exercer diferentes traballos, refírese a Antonio Fraguas recordando que en
Lugo pasou varios anos e que deixou pegada en moitos dos seus alumnos.
Rozas, Ramón, “Libros á rúa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“Saga/fuga”, 23 maio 2019, p. 25.
Informa sobre a iniciativa do Concello de Pontevedra en colaboración con librarías da
vila chamada “Os libros galegos saen á rúa”. A xornada contará coa asistencia de Ledicia
Costas, Arantza Portabales, Pedro Feijoo e Iria Collazo. Esta iniciativa nace no seo da
celebración Día das Letras Galegas.
Siro, “Castelao, Antonio Fraguas e eu”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 18 maio 2019, p.
16.
Lembra a mesa redonda na que participou en Ferrol xunto con Antonio Fraguas e Ramón
Piñeiro en 1975 conmemorando o vinte e cinco cabodano de Castelao. Indica que alí falou
por primeira vez da revista alemá Simplicissimus e do debuxante noruegués Olaf
Gulbransson, quen tivo moita influencia en Castelao. Afirma que Fraguas estaba
entusiasmado e que se interesou polo xeito en como Castelao chegaría a Gulbransson.
Indica que no 1979 tivo a resposta, e é que chegou aos debuxantes polo escritor cubano
Bernardo G. Barros, autor do manual La caricatura contemporánea. Amenta tamén o
libro que publicou en 2018, Castelao na arte europea, sobre o cal afirma que debera terllo
dedicado a Antonio Fraguas.
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IV.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Neira Cruz, Xosé A., “O peor minifundio que temos en Galicia é o das ideas”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 17 maio 2019, p. 36.
Reprodúcese unha entrevista de 1992, inédita, que Antonio Fraguas lle concedeu a Xosé
A. Neira Cruz.
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IV.7.
PUBLICACIÓNS
EN
XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

A. B., “Reivindicación da lingua en feminino”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Festexo do Día
das Letras Galegas”, 18 maio 2019, p. 4.
Dá a coñecer os actos impulsados polo concello vigués co gallo do día das Letras Galegas,
entre eles, a lectura do bando da voz de Anaír Rodríguez.
A. P., “Unhas 200 persoas abren o pano do Ano Fraguas en Insuela, Loureiro”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, 14 xaneiro 2019, p. 23.
Informa da apertura do Ano Fraguas na parroquia onde naceu o homenaxeado, Antonio
Fraguas.
_____, “A Real Academia Galega estrea en Carballedo a Primavera das Letras adicada a
Antonio Fraguas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 1 marzo 2019, p. 58.
Informa do comezo da iniciativa da Real Academia Galega “Primavera das Letras” para
achegar a figura dos homenaxeados no día das Letras Galegas (neste caso, Antonio
Fraguas) ao alumnado máis cativo, no concello de Cotobade.
_____, “Antón Fraguas e os seus estudos, vivos no Entroido de Carballedo”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 11 marzo 2019, p. 22.
Faise eco da organización no concello de Cerdedo-Cotobade do Entroido Antonio
Fraguas, con disfraces tradicionais baseados nos estudos etnográficos de Antonio
Fraguas.
_____, “Letras Galegas para todos os recunchos”, El Correo Gallego, “AC”, 18 maio
2021, p. 31.
Dá conta das celebracións do Día das Letras Galegas en Vedra, Boqueixón, Brión, Oroso,
Cee, Camariñas, Outes, A Estrada e Lousame.
A. R., ”Música, cinema e patrimonio”, O Sil, n.º 275, ”Especial Letras Galegas”, ”O
Barco”, maio 2019, p. 21.
Recolle información da conferencia sobre o legado patrimonial galego e a importancia da
súa divulgación que terá lugar o 10 de maio dentro do programa de actividades das Letras
Galegas no Barco de Valdeorras. Esta levará por nome O patrimonio cultural de Galicia:
da herdanza de Antonio Fraguas ao futuro e será impartida por Manuel Gago na
Biblioteca Florencio Delgado Gurriarán. Ademais, indica que, para festexar o Día das
Letras Galegas, tamén se realizarán diversas actividades, entre as que se atopa un maratón
literario da man de Vagalume.
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_____, ”Vestindo o Malecón”, O Sil, n.º 275, ”Especial Letras Galegas”, ”O Barco”,
maio 2019, p. 21.
Faise eco das actividades que se realizaron nos centros educativos do Barco de Valdeorras
para celebrar a Semana das Letras Galegas, centradas na etnografía e o patrimonio
cultural.
Abascal, María, “O Simposio Antonio Fraguas profunda no legado do autor”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 4 novembro 2019, p. 26.
Informa sobre o simposio en homenaxe a Antonio Fraguas que se celebrará do 26 ao 28
de novembro, organizado conxuntamente pola Real Academia Galega, o Consello da
Cultura Galega, o Museo do Pobo Galego e a Fundación Antonio Fraguas. Na xornada
inicial intervirán Víctor F. Freixanes e María Xosé Fernández Cerviño, entre outros. Na
xornada do día 27, participarán Francisco Durán, Valerià Paül, Camiño Noia, Henrique
Monteagudo, Francisco Calo Lourido, Felipe Arias e María Pilar Prieto Martínez. Na
xornada de clausura, ofrecerán as súas achegas María Concepción Losada, Clodio
González, António Medeiros, Luzia Oca, Cristina Sánchez Carretero, Xosé C. Sierra e
Xerardo Pereiro.
Alonso Girgado, Luís, “Testemuña da tradición oral. Don Antonio Fraguas e a nosa
literatura”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n. 713, “Letras galegas, 2019”, “Literatura”,
“Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, pp. IV-V.
Salienta o compromiso de Antonio Fraguas de reproducir Galicia en chave histórica,
xeográfica, antropolóxica, etnográfica, folclórica, literaria e artística e o culto da materia
literaria oral. Repasa as publicacións coas que Fraguas colaborou como testemuño da
tradición oral: as colaboracións nas revistas Cristal, Universitarios e Logos e agrupa as
súas achegas ao ámbito literario en catro apartados: notas biográficas, notas sobre
cuestións de natureza non literaria, traballos recompilatorios e estudos teóricos.
Álvarez, Mario, “Fraguas, exemplo de conciliación para promover o orgullo de Galicia”,
El Correo Gallego, “Tendencias, ciencia, cultura, ocio”, 23 febreiro 2019, p. 38.
Mostra a reunión das diferentes institucións culturais galegas para deseñar unha
programación “ambiciosa” e conxunta para homenaxear a Antonio Fraguas.
_____, “Vegalsa-Eroski homenaxea a Fraguas nas súas tendas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 14 maio 2019, p. 38.
Indica que a compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski se suma un ano
máis á celebración do Día das Letras, creando unha tirada de 1.256.000 bolsas da compra
cun fragmento dunha das obras de Fraguas.
_____, “Pecha o Museo do Pobo Galego o ano dedicado a Fraguas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 5 decembro 2019, p. 39.
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Faise eco das actividades que organizará o Museo do Pobo Galego en decembro para
homenaxear a Antonio Fraguas: unha pequena exposición na que se recolle unha escolma
de postais de Nadal que compartiu con Manuel Beiras, Ben-Cho-Sey, Francisco del
Riego, Josefina e Teresa Castelao, Mario Cardozo ou José Pita Andrade. Ademais, indica
que o Centro Ramón Piñeiro presentou o seu novo volume homenaxe a Antonio Fraguas,
no marco da súa colección Cadernos Ramón Piñeiro, libro que foi presentado por Valentín
García, Justo Beramendi, Luís Cochón, Víctor F. Freixanes, Rosario Álvarez, Jorge
Cubela e Manolo González.
Álvarez, Rosario, “O ronsel de don Antonio”, El Correo Gallego, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2019, p. 16.
Lembra a figura de Antonio Fraguas, explicando que algún vez o autor tamén asinou
como Antón, aínda que el se chamaba a si mesmo Antonio. Fai alusión á súa faceta de
mestre, á súa participación en prospeccións arqueolóxicas, á recollida de costumes e
tradicións populares, á súa colaboración en radio e prensa e á súa escrita de artigos e libros
para divulgar o coñecemento do país. Ademais, salienta que “alí por onde pasaba, Antonio
Fraguas deixaba un ronsel de iniciativas culturais”. Menciona que ao celebrarse o
centenario, o Consello da Cultura Galega publicou o libro que recolle as súas
colaboracións na prensa durante os últimos sete anos da súa vida, Polas catro témporas.
_____,“Os felices vinte”, El Correo Gallego, “especial”, 31 decembro 2019, p. 8.
Artigo con motivo do peche do ano no que aproveita para lembrar ao mestre Antón
Fraguas e amentar unha panxoliña recollida por el na súa parroquia natal (“Falade ben
baixiño, / petade pouquiño, / para que non esperte / o noso meniño”).
Araguas, Vicente, “Rosas vermellas para Don Antonio”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Antonio Fraguas. Día das Letras Galegas 2019”, “17 maio
2019, p. 33.
Artigo con motivo do Día das Letras Galegas no que recorda o seu paso pola Facultade
de Filosofía e Letras, onde foi alumno de Antonio Fraguas, destacando a modestia na súa
docencia e na súa personalidade. Explica que no ano 1936, o mestre tivo que sufrir a
aldraxe de ter que limpar as pintadas das paredes da Estrada que convidaban a votar si ao
Estatuto de Autonomía e apunta que non lle convence a teoría de que fose a súa condición
de católico a que se salvase a Fraguas da queima.
Ayala, María, “Comeza a programación das Letras Galegas coa homenaxe a Fraguas”,
El Correo Gallego, “Tendencias, ciencia, cultura, ocio”, 14 xaneiro 2019, p. 26.
Informa do acto inaugural da programación das Letras Galegas 2019 na casa natal de
Antonio Fraguas, en Insuela.
B. L., ”O Indiana jones das corredoiras”, Diario de Pontevedra, ”Vivir Aquí”, 5 maio
2019, p. 57.
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Expón as novidades do proxecto web Primavera das Letras, da RAG, que lle amosa á
rapazada a figura de Antonio Fraguas.
B. R., ”Sete días cheos de iniciativas para os cativos”, El Progreso, ”II Semana das Letras
e da Lectura”, ”Sarria”, 6 maio 2019, p. 16.
Informa do programa de contacontos, música e cine que promove o concello de Sarria
para festexar o día das Letras Galegas.
B. Y., “A Lectura continuada abre unha semana para a cultura”, Diario de
Arousa, ”Cambados”, 14 maio 2019, p. 11.
Informa das actividades levadas a cabo polo concello de Cambados con motivo do día
das Letras Galegas, entre elas, a tradicional lectura continuada pública de libros.
Beramendi, Justo, “Fraguas e o Museo do Pobo Galego”, La Voz de Galicia, “Antonio
Fraguas. Letras galegas 2019”, “Presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego”, 15
maio 2019, p 6.
Informa da celebración do aniversario de Antonio Fraguas e o peche da exposición
dedicada a el no Museo do Pobo Galego. No acto, participaron Justo Beramendi, Víctor
Freixanes, Rosario Álvarez e Valentín García.
_____, “Fraguas: o compromiso perseverante”, El Correo Gallego, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2019, p. 20.
Eloxio das diversas facetas de Antonio Fraguas: cultural, política, educativa etc.
_____, “A xeira da Autonomía. Fraguas e o nacionalismo de Anteguerra”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n. 713, “Letras galegas, 2019”, “Historia”, “Antonio Fraguas”, 17
maio 2019, p. XII.
Apúntanse algúns aspectos importantes da ideoloxía galeguista de Antonio Fraguas.
Bernárdez, Judit, “Un millar de títulos en gallego dan forma a la Feria del Libro de Tui”,
Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área Metropolitana”, “Tui. O Rosal. A Guarda. Tomiño.
Salceda de Caselas”, 17 maio 2019, p. 13.
Informa da organización dunha Feira do Libro en Tui, que foi inaugurado pola escritora
Iria Misa.
C. P. R., “Concello y Olvido organizan la II Xuntanza das Letras Galegas en Mosteiro el
día 17”, El Progreso, “A Chaira”, 14 maio 2019, p. 23.
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Informa da organización da segunda edición da Xuntanza das Letras Galegas, promovida
polo concello de Pol, coa colaboración da asociación de mulleres Olvido e a Deputación
de Lugo.
_____, “Esfuerzo por Antón Fraguas”, El Progreso, “Deportes”, “Atletismo”, 16 maio
2019, p. 59.
Anuncia a organización da X Carreira Popular Escolar das Letras Galegas, promovida
polo concello de Vilalba.
C. R., “Doble cita de espectáculos de títeres”, La Región, “Fiestas de Ourense 2019”,
“Infantil”, “Teatro en la calle”, 21 xullo 2019, p. 58.
A propósito da posta en escena da peza infantil Os romeiros do Caracol no marco da
celebración das Festas de Ourense, explica a xénese de creación desta obra e indica que
ten base na monumental obra Romarías e Santuarios de Galicia, na que Antonio Fraguas
dedica un extenso capítulo a describir a peregrinación a Santo Andrés de Teixido.
C. Piñeiro, “Os nenos da Bola celebran a véspera do día das Letras Galegas”, La Región,
“Celanova”, 11 maio 2019, p. 28.
Informa das actividades do concello da Bola co gallo das Letras Galegas.
Calo Lourido, Francisco, “O patrimonio arqueolóxico ao servizo da construción
nacional”, Sermos Galiza, n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”,
16 maio 2019, pp. 32-34.
Artigo sobre a faceta de Antonio Fraguas como catalogador e estudoso do patrimonio
arqueolóxico, conseguindo facer xeografía, historia, etnografía e folclore cunha profunda
pegada de amor a Galicia.
Carrera, Rosé, “Vigo vindica en feminino o Día das Letras”, Atlántico Diario, “Vigo”,
18 maio 2019, p. 7.
Mostra os actos que fomentou o concello de Vigo co gallo do Día das Letras Galegas.
Carro, Ana, “La cultura conquista a los candidatos”, La Opinión, “A Coruña”, 18 maio
2019, p. 2.
Sinala algúns proxectos culturais que prometen os candidatos ás alcaldías dalgúns dos
concellos coruñeses máis importantes.

352

Casalderrey, Fina, “San Fraguas de Insuela, mestre tiña que ser”, Diario de Pontevedra,
“Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, pp. 2-3.
Lembra que Antonio Fraguas estaba predestinado a ser maquinista de tren, mais, por xiros
do destino, non emigrou e permaneceu en Galicia, onde tivo mestres como Sobrino
Buhigas, Castelao, Losada Diéguez, Otero Pedrayo, Risco ou Cuevillas. Repasa a súa
traxectoria docente e loa o seu bo facer como mestre.
Casares, Carlos, “Lembranza de don Antonio”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas.
Letras galegas 2019”, “Antonio Fraguas por Carlos Casares. Artigo publicado en La Voz
de Galicia o 9 de novembro de 1999”, 15 maio 2019, p 14.
Reproduce un artigo publicado en La Voz de Galicia o 9 de novembro de 1999, da autoría
de Carlos Casares. Nel rememóranse algúns aspectos biográficos de Antonio Fraguas.
Cochón, Luís, “Limiar”, El Correo Gallego, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019,
p. 18.
Laudatio da figura de Antonio Fraguas, con elocuentes anécdotas.
CH. L., “Letras galegas á carreira”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 18 maio 2019, p.
17.
Recolle as actividades que tiveron lugar en distintas vilas da comarca do Barbanza para a
celebración do Día das Letras Galegas. Destaca eventos como a Carreira Virxe da Guía,
a Romaría das Letras no Barbanza ou a Feira de 1906 en Taragoña.
Dacosta, Henrique, “Dos Saberes de Antonio Fraguas”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Antonio Fraguas. Día das Letras Galegas 2019”, “17 maio
2019, pp. 34-35.
Con motivo do Día das Letras Galegas, lembra a figura de Antonio Fraguas, encarcerado
aos inicios da Guerra Civil, de quen afirma que “a súa bonhomía, talla intelectual e
profesional foron quen de poder salvalo da condena” e do que loa a súa boa memoria e a
sorprendente facilidade coa que lembraba o cantigueiro popular e das foliadas. Destaca
tamén o seu interese pola xeografía galega, traballando xunto a Otero Pedrayo e, en xeral,
todo o seu labor como polígrafo, que non cesou durante toda a súa vida.
Deaño, Carlos, “Ofrenda do PsdG en Santiago ante o busto de Fraguas”, El Correo
Gallego, “Primer plano”, 18 maio 2019, p.9.
Informa de que a candidatura socialista ao concello de Santiago honrou a memoria de
Antonio Fraguas cunhas flores no seu busto.
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Díaz, Bruno, “As distintas facetas de Fraguas, na nova xornada do simposio”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 28 novembro 2019, p. 47.
Recolle información sobre o Simposio Antonio Fraguas, que ten lugar no Museo do Pobo
Galego e cuxo programa está coorganizado pola Real Academia Galega, o Consello da
Cultura Galega e o Museo do Pobo Galego en colaboración coa Xunta de Galicia. Indica
que Camiño Noia ofrecerá un relatorio no que analizará o perfil de Antonio Fraguas dende
os seus comezos no instituto da Estrada até 1963, así como que o simposio concluirá o 28
de novembro, centrándose na etnografía e no folclore da man de María Concepción
Losada, Clodio González, Antonio Medeiros, Luzia Oca, Cristina Sánchez Carretero,
Xosé C. Sierra e Xerardo Pereiro.
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán, “Antonio Fraguas e o Seminario de Estudos Galegos
(1923-1936)”, Sermos Galiza, n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras
Galegas”, 16 maio 2019, pp. 10-11.
Artigo no que debulla as orixes do Seminario de Estudos Galegos e a relación de Fraguas
con este. Indica que Fraguas se sumou ao Seminario “na segunda grande fornada”, no
mesmo grupo que Ricardo Carvalho Calero, Sebastián González García-Paz ou Xoaquín
e Xurxo Lourenzo Fernández. Apunta que a súa chegada ao Seminario non foi casual,
pois foi alumno de Castelao, Ramón Sobrino Buhigas e Antón Losada Diéguez. Repasa
os seus estudos e o seu afán por manter vivo o espírito do Seminario, legándoo ás novas
xeracións.
Dobarro, Xosé María, “Don Antonio Fraguas nos meus recordos”, Diario de Arousa/
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Antonio Fraguas. Día das Letras Galegas 2019”,
“17 maio 2019, p. 36.
Rememora os recordos que ten de Antonio Fraguas Fraguas e recorda o seu vínculo ao
Instituto Padre Sarmiento e o Museo do Pobo Galego. Indica que a literatura popular foi
o tema do seu discurso de ingreso na RAG e salienta os seus traballos “Lenda e poesía
popular nas nosas rías, no noso mar”, e os relatos O Carmelo do Cordillo, Unha serán na
catedra e Traxedias do mar e da Terra, que publicou nas páxinas de A Nosa Terra
E. P., “A Primavera das Letras achega a figura de Fraguas ao máis novos con actividades
na rede”, Faro de Vigo, ”Sociedad”, 5 maio 2019, p. 39.
Faise eco da iniciativa Primavera das Letras, que ofrece unha ducia de actividades
interactivas e fichas para descargar que achegarán aos usuarios á figura de Fraguas.
Ademais, haberá un espectáculo musical e poético no que participarán máis de cen
artistas.
_____, “Lousame deu comezo a Feta do Galego cunha xuntanza de música”, El Correo
Gallego, ”Área de Compostela”, ”Noia. Muros”, 8 maio 2019, p. 32.
Recolle a programación do Concello de Lousame para a celebración do Día das Letras
Galegas, informando dunha xuntanza de música, da presentación do libro Roteiros
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literarios: coñecendo a Antonio Fraguas, da inauguración dunha exposición da man da
pintora Marida Redondo, da presentación da obra O ilustrado cura de Fruíme e da
actuación de Fantoches Baj. Todas as actividades terán lugar entre o 12 e o 17 de maio.
_____, ”Un documental repasa no Museo do Pobo Galego a súa traxectoria”, El Correo
Gallego, ”Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 maio 2019, p. 37.
Informa da exposición organizada polo Museo do Pobo Galego e a Fundación Fraguas,
que se inaugurará o 14 de maio, na que se presentará o documental sobre a vida e obra do
autor homenaxeado, Revisitando a Antonio Fraguas.
ECG, “FalaRedes 2019 ponse en marcha cunha homenaxe ás recopilacións de Fraguas”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 22 marzo 2019, p. 34.
Informa da presentación da actividade Canta, miña pedra, canta, coa que se pon en
marcha unha nova edición do programa de dinamización do galego FalaRedes no marco
da conmemoración do Día Mundial da Poesía e do internacional da Narración Oral, posto
que parte de poemas tradicionais recollidos por Antonio Fraguas.
_____, “Homenaxe a Antonio Fraguas nestes festivos en O Carballiño e Mondoñedo”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 abril 2019, p. 37.
Informa das dúas paradas do programa de dinamización “FalaRedes” nas vilas do
Carballiño e de Mondoñedo.
_____, “Roteiro con 7 paradas para dar a coñecer a relación de Antonio Fraguas e
Santiago”, El Correo Gallego, “Santiago”, 8 maio 2019, p. 23.
Recolle información sobre o paseo denominado “Antonio Fraguas e a Compostela
Insólita”, que presentou o 7 de maio Branca Novoneyra, acompañada por María Abilleira.
Indica que o roteiro inclúe paradas en lugares de Santiago de Compostela vinculados ao
autor como a praza de Feixóo, o colexio de Fonseca, a árbore da ciencia, o IES Rosalía
de Castro ou a carballeira de Santa Susana.
_____, “Homenaxe do Instituto Rosalía a Antonio Fraguas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 14 maio 2019, p. 26.
Indica que o Instituto Rosalía de Castro rende homenaxe a Antonio Fraguas, antigo
profesor neste centro. Para o acto, inaugurouse unha exposición de ilustracións das obras
Polas catro témporas, coas colaboracións de Antonio Fraguas con El Correo Gallego e
La Voz de Galicia entre 1992 e 1999 e tivo lugar unha conferencia da man da profesora
María Xosé Enrique.
_____, “Exposición no Museo do pobo Galego sobre o polígrafo de Cotobade”, El Correo
Gallego, ”Tendencias”, 14 maio 2019, p. 38.
Dá conta da exposición que organizan a Fundación Antonio Fraguas e o Museo do Pobo
Galego con motivo do Día das Letras Galegas dedicado a Antonio Fraguas e que se

355

exhibirá no Museo do Pobo Galego. Especifica que ten dúas seccións, unha de contido
biográfico e outra na que se amosan as vertentes nas que exerceu o seu traballo.
_____, “Loce xa nas estacións e trens de Renfe a imaxe do homenaxeado”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 15 maio 2019, p. 36.
Indica que a imaxe de Antonio Fraguas se exhibe nas estacións e nos trens de Renfe para
conmemorar o Día das Letras Galegas. Á presentación do acto de inauguración acudiron
o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o delegado da Xunta na
Coruña, Ovidio Roderio, xunto a José Enrique Fonte e Alberto Martínez, xerente do
servizo público da entidade ferroviaria e xefe da área comercial de Galicia.
_____, “A EGAP conmemora o Día
Gallego, ”Tendencias”, 16 maio 2019, p. 38.

das

Letras

Galegas”,

El

Correo

Informa das actividades levadas a cabo da Escola Galega de Administración Pública para
homenaxear a Antonio Fraguas.
_____, “Os comercios do Ensanche tamén renden tributo a Antón Fraguas no Día das
Letras”, El Correo Gallego, “Santiago”, 17 maio 2019, p. 22.
Comunica as actividades propostas polos comercios do Ensanche santiagués.
_____, “Exposición sobre Fraguas en A Rocha Forte”, El Correo Gallego, “Santiago”, 7
novembro 2019, p. 25.
Nota que indica que a Asociación Cultural Rocha Forte inaugurará o 15 de novembro ás
18 horas a exposición A Compostela de Don Antonio Fraguas, que permanecerá aberta
até o 15 de decembro.
_____, “Exposición sobre Antonio Fraguas en A Rocha”, El Correo Gallego, “Santiago”,
16 novembro 2019, p. 26.
Informa da exposición titulada A Compostela de Don Antonio Fraguas, que estará aberta
ao público até o 15 de decembro no local da Asociación Cultural Rocha Forte.
F. D., “Unidades didácticas sobre Fraguas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Primaveira das letras”, 17 maio 2019, p. 14.
Mostra algunhas propostas de material didáctico para traballar o día das Letras Galegas e
a biografía de Antonio Fraguas.
“Redescubrindo a figura de Fraguas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Documental”, 17 maio 2019, p. 17.
Faise eco da presentación do documental Revisitando a Antonio Fraguas, proxecto
audiovisual dirixido por Gonzalo Veloso. Indica que ten como obxectivo dar a coñecer a
figura de Fraguas e que colaboraron nel, entre outros, Justo Beramendi, Clodio González,
María Xosé Fernández e Víctor F. Freixanes.
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_____, “Páxina web chea de lembranzas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Legado dixital”, 17 maio 2019, p. 22.
Informa da existencia dunha páxina web feita por varios exalumnos de Antonio Fraguas
durante a súa estadía coma catedrático de Xeografía e Historia no Instituto Masculino de
Lugo.
_____, “Eixos culturais e futuro das tradicións”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Día dos museos”, 17 maio 2019, p. 23.
Recolle as actividades que se levarán a cabo en diferentes museos para a conmemoración
do Día das Letras Galegas, nomeadamente o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense,
o Museo Etnolóxico de Ribadavia, o Museo das Peregrinacións de Santiago de
Compostela, o Centro Galego de Arte Contemporánea, o Museo de Belas Artes da
Coruña, a Fundación Camilo José Cela e a Cidade da Cultura.
_____, “Natureza, igualdade e cultura”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Pobra de Trives”, “Programa”, 17 maio 2019, p. 27.
No marco das actividades de conmemoración do Día das Letras Galegas, o alumnado do
CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso representou o contacontos A dama e a auga.
_____, “Gala e homenaxe músico-literaria”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Verín”, “Programa”, 17 maio 2019, p. 28.
Faise eco da programación de Verín polo Día das Letras Galegas, cunha gala na que os
gañadores do Certame Xosé Carlos Caneiro Pérez lerán os seus textos premiados.
Ademais, a biblioteca da vila acolleu unha conferencia dedicada a Antonio Fraguas,
actividade telemática que levou por nome “Antonio Fraguas: Un home do seu tempo”.
_____, “Actuacións para os máis pequenos”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Barbadás”, 17 maio 2019, p. 31.
Recolle a programación do Concello de Barbadás para a celebración do Día das Letras
Galegas, informando de que a música e as actividades para as crianzas foron as grandes
protagonistas dos eventos realizados entre o 8 e o 16 de maio.
_____, “Recital poético e marcapáxinas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras galegas
2019”, “O Carballiño”, “Programa”, 17 maio 2019, p. 26.
Indica que, no marco da celebración do Día das Letras Galegas, na Biblioteca Municipal
do Carballiño houbo un obradoiro de carautas de Antonio Fraguas e unha lectura de
fragmentos da obra Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. No Centro Comercial
Aberto da vila exhíbese unha exposición sobre o autor homenaxeado.
F. Freixanes, Víctor, “Un exemplo de lealdade”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas.
Letras galegas 2019”, “Presidente da Real Academia Galega”, 15 maio 2019, p 3.
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Loa a Antonio Fraguas, considerando que falar da súa biografía é falar da “biografía do
galeguismo ao longo do século XX”. Identifícao no grupo ao que os historiadores
denominan do “exilio interior”. Explica que recoñecendo a Fraguas, se homenaxea á
esperanza, á resistencia, á lealdade.
_____, “Un sitio no mundo”, Diario de Pontevedra, p. 4/ El Correo Gallego, p. 2/ El
Progreso, p. 52, “Día das Letras Galegas. Antonio Fraguas”, 17 maio 2019.
Apunta que a escolla da figura homenaxeada co Día das Letras Galegas depende
fundamentalmente de tres aspectos: a biografía, a significación e estima da obra e a
proxección social. Salienta que o 17 de maio é un día para todos, cunha gran capacidade
de mobilización integradora. Tacha de demagóxico o discurso de certos sectores que
afirman que se impón a lingua galega no sistema e lembra que a principal lección de
Antonio Fraguas “é a lealdade a esa lingua, este patrimonio común, que avanza coma un
río dende a memoria dos avós e nos dá un sitio no mundo e na modernidade”.
Fdez., Brais, “A función pública defende o galego”, El Correo Gallego, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2019, p. 21.
Artigo con motivo da celebración do Día das Letras Galegas na Escola Galega de
Administración Pública, que todos os anos organiza unhas xornadas literarias. Salienta
que a EGAP mantén un servizo de publicacións en galego e que foros, tratados, normas,
cursos, conferencias e diversos textos forman parte da súa biblioteca.
Fernández, Lorenzo, “Galicia pecha o ano dedicado a Fraguas, patriarca cultural”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 decembro 2019, p. 36.
Indica que o Museo do Pobo Galego albergou o 19 de decembro un acto homenaxe a
Antonio Fraguas para pechar a súa homenaxe polo Día das Letras Galegas. No acto,
participaron Mercedes Rosón, Justo Beramendi, Valentín García, Rosario Álvarez, Víctor
F. Freixanes e Jorge Cubelo.
Felipe-Senén, “Antonio Fraguas tendeu pontes que viñan de Castelao a nós”, Sermos
Galiza, n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp.
4-8.
Ofrece unha síntese vital de Fraguas, “un home bo e xeneroso, deses que cantamos no
Himno Galego”, lembrando as súas orixes, a súa formación, as relacións con outros
intelectuais da época, a súa a súa colaboración no Seminario de Estudos Galegos, a súa
faceta como profesor, a súa obra, os seus discípulos e a contribución á creación do Museo
do Pobo Galego.
Fernández Cerviño, María Xosé, “Un fillo da aldea que traballou toda a vida por amor
a Galicia”, Sermos Galiza, n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”,
16 maio 2019, pp. 2-3.
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Artigo sobre as orixes de Antonio Fraguas no que salienta que nunca deixou de ser un
neno da súa aldea e que este aspecto foi o alicerce sobre o que foi construíndo o seu
traballo. Destaca que nos seus artigos en intervencións alude constantemente ao mundo
rural e á tradición, tendo Cotobade como referencia
G. N., “Hai que crear vasos comunicantes entre a Real Academia Galega e a xente miúda’,
di Fina Casalderrey”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 marzo 2019, p. 36.
Recolle as declaracións de Fina Casalderrey e Víctor F. Freixanes no acto da RAG no
marco do proxecto Primavera das Letras, que homenaxea a Antonio Fraguas.
García; Montse, “Un espectáculo teatral-musical homenaxea a Antonio Fraguas”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “FalaRedes”, 22
marzo 2019, p. L9.
Faise eco da homenaxe a Antonio Fraguas no marco da nova edición do programa de
dinamización lingüística FalaRedes. Realizarase un espectáculo teatral-musical titulado
Canta, miña pedra, canta, da man de Xoán Curiel e Charo Pita. O espectáculo chegará a
catorce concellos.
_____, “Viaxe pola vida de Fraguas e a Galicia do século XX”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 16 abril 2019, p. 31.
Informa da exposición “Antonio Fraguas, memoria dun soño. Viaxe a unha Galicia
orgullosa de si mesma” na biblioteca santiaguesa Ánxel Casal.
_____, ”Música tradicional para Fraguas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 maio 2019, p.
35.
Informa da actuación da orquestra folk SonDeSeu e doutras máis co gallo das Letras
Galegas.
_____, ”Un documental incide nas achegas de Antonio Fraguas á cultura galega”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 9 maio 2019, p. 35.
Informa sobre o documental sobre o autor homenaxeado, Revisitando a Antonio Fraguas
Fraguas, dirixido por Gonzalo Veloso. Ademais, indica que a RAG publicou o seu
discurso de ingreso titulado As coplas que se cantaban nas ruadas de Cotobade. Roseiras
e paxariños nas cantigas dun serán. Engade tamén que ingresou na Real Academia
Galega o 8 de maio de 1656, pasando a ocupar a cadeira de Castelao, a quen lle dedicou
as primeiras palabras á súa entrada.
_____, ”Estudantes do IES Rosalía espallan o legado de don Antonio”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 14 maio 2019, p. 34.
Informa das actividades promovidas polo IES Rosalía de Castro para conmemorar o día
das Letras Galegas.
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_____, ”O Museo do Pobo achega a figura de Antonio Fraguas a través do seu legado”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 maio 2019, p. 34.
Anuncia a mostra promovida polo Museo do Pobo Galego e maila Fundación Antonio
Fraguas.
Garrido Couceiro, Xoán Carlos, “1936: A noite caeu sobre a Estrada”, Sermos Galiza,
n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp. 12-13.
Artigo no que repasa o paso de Antonio Fraguas cando abandona Santiago de Compostela
para instalarse na vila da Estrada, onde comeza o curso como catedrático de Xeografía e
Historia no ano 1933 e onde exerce como docente até o ano 1936.
Gómez Dorrego, Chus, “Rosalía”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“Non tes tu fe”, 4 xuño 2019, p. 14.
Sinala a importancia do coñecemento e investigación na figura de Rosalía de Castro.
Gómez, J., “Un ‘carballo onomástico’ honra a Antonio Fraguas en Fontiñas”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 9 abril 2019, p. L4.
Informa da semana cultural que se levou a cabo no IES Antonio Fraguas.
_____, “Non hai maneira de non querer a Fraguas”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas.
Letras galegas 2019”, “O Fraguas profesor. O legado unha vida no ensino”, 15 maio
2019, pp. 2-3.
Artigo con motivo do Día das Letras Galegas no que salienta a pegada que deixou Fraguas
no IES que leva o seu nome e no Rosalía de Castro. Explica tamén as actividades que
organizou cada centro para festexar a efeméride.
Gómez, Joel, “Tras o primeiro contacto con Fraguas xa escollemos o seu nome para o
IES”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira persona”, 26 febreiro 2019,
contracuberta.
Entrevista co que fora director cando se lle escolleu o nome de Antonio Fraguas para o
instituto mixto de Fontiñas, en Santiago de Compostela.
_____, “Fraguas deu pé neste ano a moitos e moi diversos produtos culturais”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira persona”, 29 agosto 2019, contracuberta.
Informa da exposición Antonio Fraguas Fraguas. Letras Galegas 2019, que permaneceu
aberta até finais do ano 2019, e doutras iniciativas arredor deste persoeiro na biblioteca
do Museo do Pobo Galego.
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González, Ana, “Un 17-M para un intelectual que viaxou da aldea á Real Academia”,
Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Galicia”, 17 maio 2019, p. 19.
Reportaxe con motivo da edición número 57 da celebración do Día das Letras Galegas na
que destaca a traxectoria vital e intelectual do homenaxeado, indicando que sempre
permaneceu unida á súa condición de galeguista, da cal non abdicou nunca. Lembra que
durante o franquismo pasou a ser membro da Real Academia Galega, ocupando a cadeira
que antes tivera Castelao. Recolle as declaracións de Anxo Lorenzo, responsábel de
políticas culturais na Xunta de Galicia, e salienta a súa polivalencia non só como escritor,
senón tamén como etnógrafo, antropólogo, conferenciante, investigador, xeógrafo,
profesor, bibliotecario e político. Amenta tamén a pegada de Antón Losada Diéguez no
pensamento de Antonio Fraguas.
González, Clodio, “Un contador de historias”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Obra”, 17 maio 2019, p. 8.
Sinala as obras narrativas etnográficas máis importantes de Antonio Fraguas, tales como
Romarías e Santuarios e Do tempo e dos astros.
González Pérez, Clodio, “Fraguas: o ilustrado da cultura de Galicia”, El Correo Gallego,
“Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, pp. 4-8.
Reproduce a biografía de Antonio Fraguas que redactou para a web da Real Academia
Galega. Repasa dende o seu nacemento até a súa etapa formativa e apunta que a etapa que
o propio Fraguas definía como a máis feliz da súa vida foi a época do Seminario de
Estudos Galegos, cando estableceu amizade con Castelao, Otero Pedrayo, Cuevillas,
Filgueira Valverde, Risco, Bouza-Brey, Xaquín e Xurxo Lorenzo. Lembra tamén a súa
entrada na Real Academia Galega co discurso Roseiras e paxariños nas cantigas dun
serán (Coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade), repasa os seus anos
ao fronte do Museo do Pobo Galego e lista os recoñecementos que foi obtendo.
_____, “Letras de Antonio Fraguas. De Loureiro a Santiago, pasando por Pontevedra”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n. 713, “Letras galegas, 2019”, 17 maio 2019, cuberta.
Repasa a biografía do homenaxeado co Día das Letras Galegas 2019.
González Reboredo, Xosé Manuel, “A literatura oral na vida e obra de Antonio
Fraguas”, Sermos Galiza, n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”,
16 maio 2019, pp. 28-31.
Artigo sobre o desenvolvemento da literatura oral na obra e na vida de Antonio Fraguas,
autor consciente de que a literatura popular é unha ferramenta de transmisión de crenzas,
valores e ideas. Repasa os seus escritos publicados na revista Nós sobre esta materia.
Hermida, María, “Fraguas, o ‘bo fillo’ de Cotobade”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12
maio 2019, p.31.
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Repásanse algúns datos biográficos de Antonio Fraguas Fraguas e infórmase tamén dos
actos do pleno extraordinario da RAG na carballeira de Famelga.
Hermida, Rocío, “Antonio Fraguas, o neno de aldea que chegou a profesor”, Diario de
Pontevedra, p. 2/ El Progreso, p. 38, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019.
Breve crónica sobre a vida de Antonio Fraguas, na que destaca as súas orixes labregas e
o amor que profesaba por Galicia, o que marcou a súa vida e obra. Repasa os cargos que
desempeñou e as distincións que recibiu.
_____, “A Fundación Antonio Fraguas conserva e divulga a súa obra”, Diario de
Pontevedra, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, p. 3.
Repasa a obra de Antonio Fraguas Fraguas e faise eco que a biblioteca e arquivo de
Antonio Fraguas Fraguas consta de máis de 12000 libros e folletos e sobre 400 cabeceiras
de publicacións periódicas.
J. C., “La promoción del gallego tuvo su premio en O Barco”, La Región, “Provincia”,
21 mes 2019, p. 24.
Informa do remate da campaña Na procura de Antón Fraguas, cuxa finalidade era
promover o coñecemento da lingua galega a través da Asociación Centro Comercial
Aberto do Barco.
J. G., “As letras Galegas honrarán a ética e os valores de Fraguas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 23 febreiro 2019, p. 37.
Recolle as actividades que pretende promocionar a Xunta de Galicia para conmemorar a
figura de Antonio Fraguas.
_____, “Con Antonio Fraguas desde el nacimiento a la tumba”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras Galegas”, 13 abril 2019,
p. L9.
Explica as actividades que levou a cabo o IES Antonio Fraguas para investigar e estudar
a biografía e traxectoria de Antonio Fraguas.
J. M., “Camariñas organiza unha gala para premiar a creatividade literaria dos seus
estudantes”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 16 maio 2019,
p. 34.
Informa que a biblioteca da Laracha acolle o evento Antón Fraguas e a festa dos
monicreques.
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J. Vázquez, “A memoria de Antonio Fraguas, analizada por Lugo Patrimonio”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 27 marzo 2019, p. 44.
Informa da mesa redonda organizada pola asociación cultural lucense Lugo Patrimonio.
Jaureguizar, “A nai de Fraguas avisábao cun candil cando estaba fuxido no monte”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 24 maio 2019, p. 60.
O historiador Adolfo de Abel Vilela repasa algún dos acontecementos máis importantes
da vida de Antonio Fraguas, sobre todo en 1936 e os anos seguintes.
Jiménez, Irene “Lembran todas as facetas de Fraguas os seus biógrafos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 28 abril 2019, p. 40.
Enumera todas as facetas que desenvolveu Antonio Fraguas, cualificándoo coma “a ponte
que cruzou todo o século pasado para situar o idioma galego ao límite da modernidade”.
_____, “Gadis edita 30.000 volumes e difunde o legado de Fraguas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 10 maio 2019, p. 43.
Informa da campaña de Gadis para a celebración do Día das Letras Galegas.
_____, “Galicia rende homenaxe a Fraguas polo día das letras”, El Correo Gallego, “Día
das Letras Galegas”, 17 maio 2019, p. 14.
Con motivo do Día das Letras Galegas, lembra o considerábel número de monografías e
publicacións do autor homenaxeado. Indica que a RAG celebrará a efeméride na
carballeira de Famelga, onde ofrecerán diferentes perspectivas e o legado de Antonio
Fraguas os académicos Fina Casaslderrey, Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Clodio
González Pérez. Indica tamén que o 16 de maio tivo lugar no Auditorio de Galicia o
concerto homenaxe ao autor, da man da orquestra folk SonDeSeu coa agrupación de baile
O fiadoiro, onde se estreou a peza Suite Cotobade, composta por Rodrígo Romaní e
Xaquín Xesteira. Informa, asemade, da inauguración da mostra Antonio Fraguas
Fraguas. Letras Galegas 2019 e do acto celebrado no Colexio Fonseca presidido por
Antonio López, reitor da USC, en colaboración co director do Departamento de Filoloxía
Galega, Francisco Cidrás Escaneo.
L. C., “Andrea Pousa abre el programa de As Letras Galegas en Mos”, Faro de Vigo,
“Val Miñor. Louriña”, “Área Metropolitana”, “Baiona. Gondomar. Nigrán. Oia. Porriño.
Mos”, 16 maio 2019, p. 16.
Anuncia o concerto de Andrea Pousa no Pazo de Mos con motivo do día das Letras
Galegas.
L. P., “La Semana das Letras ofrece en Sarria talleres de rap y grafiti y conciertos”, El
Progreso, “Sarria”, 4 maio 2019, p. 21.
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Informa da organización do programa cultural “Semana das Letras” da concellería de
Cultura do concello de Sarria.
L. R., ”Cambados adica maio ás Letras Galegas cun programa de teatro, música e
actividades especiais”, Diario de Arousa, ”Cambados”, 7 maio 2019, p. 9.
Recolle a programación para a celebración do Día das Letras Galegas no Concello de
Cambados, con especial atención á lectura pública de obras de Fraguas o día 13 de xuño
e o desenvolvemento da I Feira do Libro no mes de xuño.
López, Belén, “O insólito caso de Antón Fraguas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 13 xaneiro 2019, p. 13.
Faise eco da publicación do segundo número da colección Polo Correo do Vento (Carlos
Taboada e Enrique Mauricio, Lela Edicións), que trata sobre a vida do persoeiro Antonio
Fraguas.
_____, “A RAG celebrará o pleno do Día das Letras galegas en Cercedo-Cotobate”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 29 xaneiro 2019, p. 41.
Informa da elección do concello de Cerdedo-Cotobade como lugar no que reunirá o pleno
da RAG co gallo das Letras Galegas.
_____, “Pontevedra súmase á celebración das Letras Galegas con actividades na
Biblioteca Pública”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 24 febreiro 2019, p.
10.
Informa de actividades culturais promovidas pola Biblioteca Pública Antonio Odriozola
de Pontevedra para conmemorar o día das Letras Galegas.
_____, “Maio, mes da lingua’ inclúe unha homenaxe a Xela Arias e o ciclo Sementinhas”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 2 maio 2019, p. 13.
Comunica as máis de corenta actividades que forman parte da programación do ‘Maio,
mes da lingua’, que impulsa o concello de Pontevedra.
_____, “O Día das Letras Galegas distingue ‘o compromiso e lealdade’ de Fraguas”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Día das Letras Galegas”, 18 maio 2019, p. 12.
Informa sobre o pleno celebrado na carballeira de Famelga organizado pola Real
Academia Galega en lembranza da figura e o legado de Antonio Fraguas. Recolle achegas
das intervencións de Clodio González Pérez, Fina Casalderrey e Víctor Fernández
Freixanes durante as súas intervencións. Coa mesma, indica que asistiron ao acto,
ademais dos académicos, familiares, políticos e veciños, autoridades como o presidente
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez;
a conselleira de Educación, Carmen Pombar; o presidente o Parlamento Galego, Miguel
Santalices; e a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Marica Larriba.
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López, Laura, “Monbus apoya las Letras Galegas y reedita una obra de Fraguas”, La Voz
de Galicia, “Empresas”, “Mercados”, 12 maio 2019, p. 14.
Comunica que Monbus puxo en marcha unha serie de iniciativas para promover as Letras
Galegas, entre elas a repartición de 2.000 marcapáxinas.
López, Ruth, “Antonio Fraguas alenta concertos, conferencias e actuacións en Lugo”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 15 maio 2019, p. 42.
Anuncia todas as actividades promovidas no concello de Lugo co gallo das Letras
Galegas, entre elas, a actuación de Lucía Pérez, quen abriu os actos.
_____, “Cando se encebolaba nun tema de tradición ou popular era difícil sacalo”, El
Progreso, “Día das Letras Galegas. Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, pp. 50-51.
Artigo no que lembra a relación entre Manuel Regueiro Tenreiro e Antonio Fraguas
Fraguas e no que recolle manifestacións do primeiro sobre o polígrafo homenaxeado este
ano.
M. A. C., “Conferencia sobre Antonio fraguas e observación do Gafos, hoxe con Maio
Mes da Lingua”, Diario de Pontevedra, ”Pontevedra”, ”Ciudad”, 3 maio 2019, p. 8.
Informa das actividades que compoñen o programa “Maio Mes da Lingua” que impulsa
a concellería de Normalización Lingüística do concello de Pontevedra.
M. C., “Marcos rinde tributo a Antón Fraguas con una obra sobre su biografía”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Muros”, 2 abril 2019, p. 33.
Apunta que o noiés Serafín Marcos homenaxea a Antonio Fraguas a través da obra Quen
ten un mestre etnógrafo?, unha representación didáctica na que percorre a súa biografía.
M. L., “Laxe acolle unha mostra itinerante na biblioteca sobre Antonio Fraguas”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 15 maio 2019, p. 34.
Informa dunha exposición sobre Antonio Fraguas na biblioteca municipal de Laxe.
M. M., “La exposición ‘Os nove anos de Fraguas en Lugo’ llega al IES Poeta Díaz
Castro”, El Progreso, “A Chaira”, 21 setembro 2019, p. 18.
Informa da chegada da exposición ao instituto Poeta Díaz Castro de Guitiriz o 23 de
setembro de 2019. Indica que a mostra, que foi posíbel grazas ao departamento de Política
Lingüística, confórmana unha decena de paneis, un libro e unha web. Contou tamén coa
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colaboración de Manuel Regueiro, Antonio Prado e antigos alumnos de Antonio Fraguas
como Xulián Parga, Paco Martín ou Xulio Xiz.
M. M. O., “Homenaje de Serafín Marcos en Teo al trabajo de Antón Fraguas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 23 maio
2019, p. 31.
Recolle a posta en escena da peza Quen ten un mestre etnógrafo? de Serafín Marcos no
CEIP A Ramallosa de Teo o día 23 de maio no marco da programación para a celebración
do Día das Letras Galegas nesta vila.
M. M. O./ S. E., “Contos, música e mostras na honra de Antón Fraguas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 maio 2019, p. 35.
Faise eco das celebracións que terán lugar co gallo do Día das Letras Galegas nas vilas
de Val do Dubra, Ordes, Brión, A Baña, Boqueixón, Melide e Silleda.
Manteiga, M., “Encontro coa Arte en Brión y concierto de la escuela de música”, El
Correo Gallego, “Área Compostela”, “Comarca de Santiago. Barcala. Xallas”, 14 xuño
2019, p. 30.
Informa do comezo do XIV Encontro coa Arte en Brión, coa presenza de pintores,
cantantes e fotógrafos. Tamén sinala o concerto de fin de curso da Escola Municipal
Magariños.
Mato, Mar, ”Un espectáculo de país”, Faro de Vigo, ”Sociedad”, 11 maio 2019, p. 38.
Cita a Malores Villanueva na biografía de Fraguas, explicando que é unha figura que
deixou “memoria do que fomos para as xeracións futuras”. Indica tamén que se presentará
un espectáculo musical que vai amosando a súa obra chamado Amantes da terra.
Mariño, A., ”Ferrín reivindica as Letras galegas como unha festa 'puramente nacional”,
Faro de Vigo, ”Vigo”, 7 maio 2019, p. 7.
Informa da gala celebrada na Universidade de Vigo para conmemorar o Día das Letras
Galegas. Nela, lembrouse á figura homenaxeada este ano e Xosé Luís Méndez Ferrín
declarou que o 17 de maio “é unha verdadeira festa nacional e puramente nacional” e que
“o Día das Letras Galegas non fixo nada máis dende que se creou que crecer e
transformarse, incorporar á música, ás novas tecnoloxías, ao ensino e aos rapaces con
actividades como Correlingua”.
Menéndez, Nacho G., ”Dicía que dar clase é crear afección polo que se ensina e se
aprende”, El Progreso, ”Vivir”, ”Cultura”, 7 maio 2019, p. 46.
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Informa da homenaxe do antigo alumnado de Antonio Fraguas no Lucus Augusti.
Montero, Luis, “Comeza cos nenos de Cotobade a Primavera das Letras de Fraguas”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 1 marzo 2019, p. 42.
Informa do comezo da iniciativa da Real Academia Galega “Primavera das Letras” para
achegar a figura dos homenaxeados no día das Letras Galegas (neste caso, Antonio
Fraguas) ao alumnado máis cativo, no concello de Cotobade.
_____, “Percorrido pola vida de Fraguas cunha exposición na Ánxel Casal”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 abril 2019, p. 36.
Informa da exposición “Antonio Fraguas, memoria dun soño. Viaxe a unha Galicia
orgullosa de si mesma” na biblioteca santiaguesa Ánxel Casal.
_____, “CCG e Sondeseu lembran no Concerto das Letras ao Antonio Fraguas
etnógrafo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 maio 2019, p. 37.
Informa do tradicional concerto do Consello da Cultura Galega con motivo do día das
Letras Galegas.
_____, “A etapa inicial de Fraguas nunha publicación sobre a etnografía”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 4 maio 2019, p. 37.
Informa da publicación dunha edición facsímile do Consello da Cultura Galega con 500
exemplares na que se recuperan os catro primeiros traballos de Antonio Fraguas como
etnógrafo.
_____, “Antonio Fraguas, o home dos retos da vida pública e das institucións”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 15 maio 2019, p. 36.
Faise eco da inauguración da exposición Antonio Fraguas Fraguas. Letras Galegas 2019
no Museo do Pobo Galego, nun acto que estivo presidido por Román Rodríguez, que loou
a Fraguas como “home das institucións e dos retos da vida pública” polas súas achegas á
cultura, arqueoloxía, xeografía, arte e etnografía. Indica que permanecerá aberta ao
público até o 28 de decembro. Tamén apunta que en setembro se amosarán os traballos
premiados no IX Proxecto Didáctico Antonio Fraguas no Museo e que haberá un simposio
en colaboración coa RAG e o Consello da Cultura Galega.
_____, “Conmemora a USC o Día das Letras cun acto literario dedicado a Fraguas”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 maio 2019, p. 36.
Informa da conmemoración da USC do Día das Letras Galegas cun acto literario dedicado
a Fraguas e cunha mostra sobre Antonio Fraguas na biblioteca da Facultade de Xeografía
e Historia
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Montero, Tamara, “Francisco Díaz-Fierros. 'A memoria, a nosa identidade, está tamén
no miúdo”, La Voz de Galicia, “Antonio Fraguas. Letras galegas 2019”, “Entrevista”,
15 maio 2019, p 6.
Recolle unha entrevista con Francisco Díaz-Fierros, impulsor da proposta de Antonio
Fraguas para o Día das Letras Galegas na que fala sobre o polígrafo de Cotobade e sobre
a importancia da antropoloxía.
_____, “Antonio Fraguas, o Indiana Jones das corredoiras que presumía de alumnos”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 18 maio 2019, p. 34.
Informa do plenario das Letras Galegas da Real Academia Galega na carballeira de
Famelga. Inclúense intervencións dos e das asistentes.
Núñez Sobrino, Ángel, “D. Antonio Fraguas, maestro de la explicación”, El Correo
Gallego, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, p. 13.
Afirma que a obra de Fraguas é o desenvolvemento de todos os tesouros etnográficos da
aldea galega, da antropoloxía cultural, dende a cultura material até a inmaterial. Salienta
que o epicentro da súa identidade é o seu lugar de nacemento e lembra o seu ingreso no
Seminario de Estudos Galegos, na Real Academia Galega e a dirección do Museo do
Pobo Galego. Salienta como libro emblema de Antonio Fraguas Historia del Colegio de
Fonseca, MVMLVI.
Novo Fariña, María Isabel, “Amantes da nosa terra”, El Correo Gallego, “Especial”,
“Apóstol 2019”, 25 xullo 2019, p. 18.
Invita a festexar o día de Galicia, tomando como lema as seguintes palabras de Antonio
Fraguas Fraguas: “ser galeguista non é máis que ser Amantes da Terra”.
O. U. V., ”Renfe, el Adif y la Xunta homenajean a Antonio Fraguas con exposiciones
y ”soltas de libros”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, ”Sociedad”, 15 maio 2019, p. 37.
Informa das campañas da Consellería de Turismo, Renfe e Adif para homenaxear a
Antonio Fraguas.
Ocampo, Elena, “Freixanes: ‘O Día das Letras foi o grande invento da cultura galega do
século XX”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 16 maio 2019, p. 32.
Informa da mesa redonda do Club FARO co gallo das Letras Galegas, na que participaron
Manuel Bragado, Víctor Freixanes, Malores Villanueva e Héctor Cajaraville.
Ocampo, Carlos, “Biografía e bibliografía en Antonio Fraguas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de la Escuela”, n.º 1218, “Literatura”, 11 maio 2019, p. 36.
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Presenta unha biobibliografía de Antonio Fraguas, lembrando que deixou unha produción
de 12937 libros e folletos e máis de 399 cabeceiras de publicacións periódicas. Repasa a
súa etapa formativa e a súa toma de contacto coas Irmandades da Fala e o Seminario de
Estudos Galegos, así como o seu ingreso na Real Academia Galega, ocupando a cadeira
que deixara baleira o seu profesor, Castelao. Finalmente, salienta os bos recordos que
garda de Fraguas o seu alumnado.
Otero Cepeda, Encarna, “Tecidos e traxes: Patrimonio cultural”, Sermos Galiza, n.º 346,
“A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp. 36-39.
Artigo sobre a faceta de Antonio Fraguas como estudoso das vestimentas tradicionais
galegas, cuxo legado deixa hoxe o Premio Antonio Fraguas de Investigación sobre o
Traxe Galego.
P. A., “Fraguas: el cronista del pasado siglo”, ABC, “Galicia”, “Día de las Letras
Gallegas”, 18 maio 2019, p. 69.
Informa do descubrimento dunha placa conmemorativa na escola onde aprendeu a ler
Antonio Fraguas.
P. F. E., “Actividades culturales por el mes de las Letras Gallegas en Nigrán”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”. “Val Miñor”, 2 maio 2019, p. 19.
Faise eco das actividades culturais promovidas polo concello pontevedrés de Nigrán.
P. O. C., “Fraguas, a ponte que cruza o século XX para situar o idioma ao límite da
modernidade”, La Opinión, “Especial”, “Letras galegas”, 17 maio 2019, p. 25.
Lembra a traxectoria de Fraguas, facendo alusión á súa faceta de locutor, profesor,
investigador e actor de teatro radiofónico e recolle os estudos de especialistas sobre estas
facetas: Víctor F. Freixanes, Xusto Beramendi, Clodio González e Malores Villanueva.
_____, “Galicia celebra hoxe o legado do autor homenaxeado con centos de actos”, La
Opinión, “Especial”, “Letras galegas”, 17 maio 2019, p. 26.
Artigo sobre a celebración do Día das Letras Galegas, cuxo epicentro será a vila natal de
Antonio Fraguas, onde a RAG celebrará o seu tradicional pleno extraordinario, nun acto
no que participarán Víctor F. Freixanes, Clodio González, Fina Casalderrey e Francisco
Díaz-Fierros. En Santiago de Compostela, acolleranse tamén numerosas actividades,
entre elas, no Museo do Pobo Galego, exhibirase a mostra Antonio Fraguas Fraguas.
Letras Galegas 2019 e terá lugar tamén a Carreira Camiño das Letras. Indica que a
exposición itinerante Antonio Fraguas. Memoria dun seño, percorrerá 12 puntos da
xeografía galega. Apunta tamén que as diferentes bibliotecas públicas galegas acollerán
diversas actividades e apunta a convocatoria do VIII Certame de Relatos Breves nas
categorías de xuvenil e adultos convocado por Feiraco.

369

Pais, Xabier, “A vida de Fraguas, en 10 fitos clave”, La Voz de Galicia, “Antonio
Fraguas. Letras galegas 2019”, “Un obreiro infatigable. O fillo predilecto de Cotobade”,
15 maio 2019, pp. 4-5.
Repasa a vida de Antonio Fraguas baseándose en dez puntos chave: a primeira formación
en Pontevedra, os anos na Universidade, a participación no Seminario de Estudos
Galegos, a represión, o tempo en Lugo, o ingreso na Academia, a volta a Compostela, o
Museo do Pobo Galego, a Fundación Antonio Fraguas e os recoñecementos públicos.
Pereiro, Xerardo, “A (in)utilidade da antropologia galega”, Sermos Galiza, n.º 346, “A
fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp. 22-23.
Artigo no que reflexiona sobre a antropoloxía e no que defende que a antropoloxía galega
deber ter un papel público e estar ao servizo das necesidades sociais de Galicia. Nel,
amenta a figuras como Xaquín Lorenzo, Taboada Chivite ou Antonio Fraguas,
cualificándoos como “antropólogos resistentes”.
Pérez Díaz, Irene, “Escritores y lectores se citan en Méndez Núñez”, La Opinión, “A
Coruña”, 30 xullo 2019, p. 8.
Nun artigo sobre a Feira do Libro na cidade da Coruña, explica que o lema desta edición
é “Máis que palabras”, en homenaxe a Antón Fraguas.
Piñeiro, A., “Milladoiro pechará o Día das Letras na Chan”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Provincia”, 16 maio 2019, p. 26.
Informa da clausura das actividades do Concello de Cerdedo-Cotobade para homenaxear
a Antonio Fraguas Fraguas, que incluíu un concerto de Milladorio na praza da Chan de
Carballedo.
Piñeiro, Á., “Cando os nenos e nenas de Cotobade decidiron loitar pola lingua galega”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 9 xuño 2019, p. 49.
Informa de diversas iniciativas levadas a cabo polo alumnado do IES de Tenorio
(Cerdedo-Cotobade) co gallo das Letras Galegas 2019.
Prada, Alba, “Concertos e contacontos festexan as nosas letras”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 17 maio 2019, p. 35.
Informa da celebración dunha sesión de contacontos o día 16 de maio no Concello de
Boiro no marco da súa programación para festexar o Día das Letras Galegas. O
contacontos correu a cargo do cómico Pedro Brandariz e está baseado en varias lendas
recollidas pola autor homenaxeado Antonio Fraguas.
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Prado Gómez, Antonio, “Antonio Fraguas en Lugo: a volta á liberdade”, El Progreso,
“Día das Letras Galegas. Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, pp. 40-49.
Crónica detallada da estadía de Antonio Fraguas en Lugo, na que debulla os fitos máis
relevantes da súa faceta como docente, orador e escritor
R., “Unha biografía entre ilusión e catástrofe”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 16 maio
2019, p. 53.
Entre outras achegas biográficas, advirte algunhas observacións de Víctor Freixanes
sobre Antonio Fraguas.
R. L., “Homenajes a Antón Fraguas, proyecciones y manifestaciones protagonizarán el
Día das Letras Galegas”, El Correo Gallego, “Sociedad”, 16 maio 2019, p. 36.
Comunica as actividades levadas a cabo na cidade da Coruña para homenaxear a Antonio
Fraguas.
_____, “Unha lectura pública en María Pita e a manifestación pola lingua centraron o Día
das Letras”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 18 maio 2019, p. 11.
Informa da lectura de obras en galego por membros da corporación coruñesa e veciñanza,
ademais da manifestación polo galego.
_____, “Mato, Ferreiro y Rey colocan la literatura en el centro de sus propuestas
culturales”, El Ideal Gallego, “Elecciones 26-M”, “La campaña”, 18 maio 2019, p. 6.
Informa que, con motivo do Día das Letras Galegas, a cidade da Coruña presentouse
como a “Cidade do Libro” e anunciouse unha próxima creación dun premio para
publicacións relacionadas coa Coruña e redeseñar a Feira do Libro.
R. T., “A Cañiza y Mondariz celebran la Semana das Letras Galegas”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Condado. Louriña”, 15 maio 2019, p. 22.
Anuncia unha serie de actividades que promoven os concellos da Cañiza e de Mondariz
co gallo das Letras Galegas.
Ramos, José M., ”O Couto loa a catro bos e xenerosos na Festiletras'19”, El Correo
Gallego, ”Área de Compostela”, ”Costa da morte”, 13 maio 2019, p. 26.
No marco da celebración do Festiletras na aldea do Couto, Iseo A Moura resentará o
contacontos Antón Fraguas no bosque da moura na Biblioteca Rego da Balsa.
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Ramos, José Manuel, “Premian a escolares de Val do Dubra e Casta da Morte”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 outubro 2019, p. 33.
Indica que os colexios de Ponte do Porto (Camariñas) e de Bembibre (Val do Dubra),
xunto o CEIP San Roque Darbo, son os gañadores do terceiro concurso Contádenos o
voso Día das Letras Galegas convocado pola RAG. Presentaron tres propostas nas que se
achegaron de maneira activa e orixinal ao universo vital e intelectual de Antonio Fraguas.
Ramos, M., ”Premios, música e contos na feta das Letras Galegas”, El Correo
Gallego, ”Área de Compostela”, 9 maio 2019, p. 36.
Recolle a programación para a celebración do Día das Letras Galegas nos concellos da
Costa da Morte, con especial atención á exposición dunha unidade didáctica sobre Antón
Fraguas na biblioteca municipal de A Laracha.
Regueira, Susana, “Gaba á figura de Fraguas, un mestre do rural”, La Opinión,
“Sociedad”, “Día das Letras Galegas”, 18 maio 2019, pp. 32-33.
Faise eco da homenaxe a Antonio Fraguas que tivo lugar na carballeira de Famelga onde
os representantes da cultura galega, as institucións e a veciñanza do municipio,
reivindicaron a súa figura e o seu legado de amor á lingua, á paisaxe e a Galicia. No acto
académico, interviron Clodio González Pérez, Fina Casalderrey e Francisco Díaz-Fierros
Viqueira.
_____, “Día das Letras para os mestres que deixan saber e ética”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Día das Letras Galegas”, “Cotobade acolle os actos do 17 de maio”, 18 maio
2019, pp. 34-35.
Informa do plenario do día das Letras Galegas en Cerdedo-Cotobade. Inclúe
intervencións de académicos e académicas.
Rendueles, María, “Chega até A Estrada a exposición de Fraguas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Deza. A Estrada. O Sar”, 6 xullo 2019, p. 29.
Informa da chegada á Estrada da exposición itinerante Antonio Fraguas Fraguas. Letras
Galegas 2019, promovida polo Museo do Pobo Galego e a Fundación Antonio Fraguas
Fraguas e patrocinada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Requeixo, Armando, “Antonio Fraguas e a escrita literaria”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Antonio Fraguas. Día das Letras Galegas 2019”, “17 maio
2019, p. 38.
Lembra a figura do polígrafo e destaca a súa monografía Aquilino Iglesia Alvariño. Vida
e obra. Escolma de textos (1986), os seus artigos de autores do século XVIII, de
(pre)rrexurdimentistas, de comezos do século XX e de coetáneos seus. Tamén salienta as
súas publicacións sobre literatura galega de tradición oral, amentando Literatura oral en
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Galicia, Literatura popular gallega. En torno al casamiento, embarazo y parto, Dous
romances de Galicia, Aportacións ao Cancioneiro de Cotobade, La virgen en el
cancionero popular gallego, Algunas cantigas del mar e Lenda e poesía popular galega.
Coa mesma, menciona os relatos publicados na Preguerra nas revistas Cristal e
Universitarios, destacando a narración O conto de Serafín.
Rodríguez, Ángeles, ”Antonio Fraguas Fraguas. Valedor da cultura popular”, O Sil, n.º
275, ”Especial Letras Galegas”, ”O Barco”, maio 2019, pp. 18-19.
Artigo de Ángeles Rodríguez no que presenta ao homenaxeado co Día das Letras Galegas
repasando a súa traxectoria como mestre, xeógrafo, arqueólogo, historiador, estudoso da
cultura popular galega e intelectual que contribuíu á defensa da lingua galega.
Rodríguez González, Román, “Fraguas, sempre por e para Galicia”, El Correo Gallego,
“Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, p. 3.
Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, lembra a figura de Fraguas, a quen
considera un dos máximos protagonistas da nosa historia cultural durante o século XX.
Repasa a súa traxectoria, amentando o seu compromiso galeguista e a súa relación coas
Irmandades da Fala, o Seminario de Estudos Galegos, a Real Academia Galega, o
Instituto Padre Sarmiento, o Consello da Cultura Galega e o Museo do Pobo Galego,
explicando tamén a súa traxectoria política, dende o momento en que asumiu a secretaría
do Partido Galeguista e participou xunto a Castelao ou Otero Pedrayo nos mitins a prol
do Estatuto de Autonomía de Galicia até cando aceptou o nomeamento de Manuel Fraga
Iribarne como Cronista Xeral de Galicia en 1992.
S. N., “O día da lingua e cultura galegas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Real Academia Galega”, “Acto institucional”, 17 maio 2019, p. 3.
Recolle información sobre o pleno extraordinario da RAG con motivo do Día das Letras
Galegas que terá lugar na terra natal de Antonio Fraguas, en Cotobade, na carballeira de
Famelga. Indica que na sesión se ofrecerán as achegas de Clodio González Pérez, Fina
Casalderrey, Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Víctor F. Freixanes.
_____, “Escritor por amor a Galicia”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Biografía”, 17 maio 2019, p. 4.
Artigo no que repasa a biografía de Antonio Fraguas, dende o seu nacemento até a súa
morte, destacando a súa relación co Seminario de Estudos Galegos, a Real Academia
Galega e o Museo do Pobo Galego. Amais, salienta que o polígrafo doou a súa biblioteca
ao Museo do Pobo Galego.
_____, “Un exemplo de resistencia”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega”, 17 maio 2019, p. 5.
Recolle as declaracións de Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, que
lembrou nunha entrevista que a vida de Antonio Fraguas “é toda unha crónica do século
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XX da man do galeguismo” e que “a súa biografía persoal é o discurso do galeguismo,
con todos os momentos de ilusión e de catástrofe”.
_____, “Mostra do legado de Fraguas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Museo do Pobo Galego”, 17 maio 2019, p. 15.
Informa da inauguración da exposición Antonio Fraguas Fraguas. Letras Galegas 2019
no Museo do Pobo Galego o 15 de maio. Explica que está dividida en dúas seccións, unha
dedicada á biografía do intelectual e outra centrada no seu labor como arqueólogo,
xeógrafo, historiador, etnógrafo e divulgador. Apunta que, no mes de xullo, o Museo
acollerá un simposio sobre Fraguas no que colaboran a RAG e o Consello da Cultura
Galega.
_____, “A primeira voz da radio en Galicia”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras
Galegas 2019”, “Pioneiro”, 17 maio 2019, p. 16.
Faise eco do feito que a voz de Antonio Fraguas foi a primeira voz que se escoitou nunha
emisora galega, Unión Radio Galega. O 15 de xaneiro de 1933, Fraguas recitou os versos
de Fermín Bouza Brey; “Quen dera ser nao senlleira / Naquel mar non presentido / Das
xa mergulladas terras!” e indica que colaborou coa emisora até que se mudou á Estrada.
_____, “Xenerosidade e implicación”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras Galegas
2019”, “Pobra de Trives”, “Valoración”, 17 maio 2019, p. 24.
Artigo sobre a lembranza de Antonio Fraguas en diferentes entidades, a Secretaría Xeral
de Política Lingüística, o Consello da Cultura Galega e o Museo do Pobo Galego, no que
recolle as declaracións de Valentín García, Rosario Álvarez e Justo Beramendi.
Sanjiao Otero, Fco. Javier, “A fundación de D. Antonio e de tantos outros”, El Correo
Gallego, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2019, p. 22.
Artigo no que lembra a constitución da Fundación Antonio Fraguas Fraguas, nacida o 2
de agosto de 1999 e no que repasa a súa traxectoria. Amenta que se recolle cultura
material e espiritual de Galicia, especialmente de Xaquín Lorenzo Fernández, Xesús
Taboada Chivite, Xosé Fernando Filgueira Valverde, Ramón Martínez López, Antonio
Rodríguez Fraiz e Ramón Piñeiro López. Salienta entre os logros da Fundación o impulso
á Sala da Sociedade do Museo do Pobo Galego, a instalación do ascensor no edificio de
San Domingos de Bonaval e a creación do Proxecto Didáctico Antonio Fraguas Fraguas.
Seoane, Luís, “Dende a RAG perfilan xa a celebración da festa do 17 de maio”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 29 xaneiro 2019, p. 39.
Informan da reunión da dirección da RAG coas autoridades políticas, culturais e
educativas do concello de Cerdedo-Cotobade para debuxar a homenaxe de Antonio
Fraguas.
_____, “Antonio Fraguas, eido nesta semana do contido da TVG”, El Correo
Gallego, ”Medios”, 14 maio 2019, p. 53.
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Informa da programación especial que se emitiu na TVG co gallo das Letras Galegas.
_____, “O ‘Día das Letras’ artella a grella de TVG e Radio Galega”, El Correo Gallego,
“Medios”, 17 maio 2019, p. 52.
Resume a grella dos medios de comunicación públicos galegos co gallo do Día das Letras
Galegas, que inclúe, entre outros, entrevistas con Víctor Freixanes, presidente da RAG, e
con Malores Villanueva, biógrafa de Antonio Fraguas.
Sequeiro, N., “O valedor da cultura labrega”, ABC, “Galicia”, Letras galegas 2018Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, pp. 70-71.
Recolle os datos biográficos máis salientábeis de Antonio Fraguas Fraguas. Inclúe tamén
un artigo do Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.
Sierra R., Xosé C., “Don Antonio Fraguas, lección moral para o nacionalismo cultural”,
Sermos Galiza, n.º 346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio
2019, pp. 24-26.
Artigo centrado no compromiso moral de Fraguas coa cultura galega, debullando o seu
labor como divulgador, o seu papel no nacemento do Museo do Pobo Galego e o
recoñecemento que a cultura galega lle debe ao homenaxeado por difundir o carácter
diferencial da súa lingua e costumes.
Sierra Rodríguez, Xosé C., “Tradutor do saber rural”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n. 713, “Letras galegas, 2019”, “Cultura popular “Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, p.
XI.
Fíxase naquelas circunstancias que atinxen maiormente á faceta de Antonio Fraguas
como etnógrafo.
T. M., “O Museo do Pobo Galego pecha o ano Antonio Fraguas no seu aniversario”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 29 decembro 2019, p. 33
Informa da clausura da exposición Antonio Fraguas. Letras Galegas 2019, organizada e
promovida polo Museo do Pobo Galego. No acto, Oradaladou interpretará o Cancioneiro
de Cotobade e estarán presentes Justo Baramendi, Valentín García, Víctor Freixanes,
Mercedes Rosón, Rosario Álvarez e Jorge Cubelo.
V. P., “Gincana, talleres y gastronomía en la IV Feira das Letras Galegas de Mondariz”,
Faro de Vigo, “Área Metropolitana”, “Condado. Paradanta”, “Ponteareas. A Cañiza. As
Neves. Crecente. Covelo. Arbo. Salvaterra. Mondariz. Mondariz Balneario”, 16 maio
2019, p. 14.
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Anuncia a celebración da IV Feira das Letras Galegas, organizada polo concello
pontevedrés de Mondariz.
Vázquez, Carmen, “Letras galegas”, La Región, “Xornal escolar”, “encadenados”, 22
maio 2019, p. 8.
Explica como se escollen os homenaxeados e as homenaxeadas do día das Letras Galegas,
a historia desta efeméride e quen foi Antonio Fraguas.
Vázquez, J., “El paso de Antonio Fraguas por Lugo centró una conferencia”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 13 marzo 2019, p. 44.
Informa dunha conferencia de Clodio González sobre a estadía de Antonio Fraguas como
profesor na cidade luguesa.
Vázquez Monxardín, Afonso, “O sorrir de Antón Fraguas”, Atlántico Diario/ La Región,
“Letras Galegas 2019”, “Tribuna”, 17 maio 2019, p. 10.
Entre outros, dá algunhas pinceladas da relación do autor co homenaxeado, Antonio
Fraguas.
Vélez Latorre, Xosé Manuel, “Tempo de Fraguas. Do Seminario de Estudos Galegos ao
Museo do Pobo Galego”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n. 713, “Letras galegas,
2019”, “Historia”, “Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, pp. II-III.
Lembra a creación do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, que naceu como
cobertura da memoria do antigo Seminario de Estudos Galegos, no que interveu Antonio
Fraguas, e a creación da revista Cuadernos de Estudios Gallegos e lembra a súa actitude
ante a situación do momento. Desenvolve tamén aspectos sobre a colaboración do
homenaxeado co Día das Letras Galegas na creación do Museo do Pobo Galego nos anos
70.
Vila, Sara, “Un velorio no Teatro Principal!”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 28 outubro 2019, p. 6.
Indica que a agrupación musical Os de Algures realizou o seu espectáculo etnográfico
dedicándollo a Antón Fraguas o 27 de outubro no Teatro Principal de Pontevedra. O
espectáculo teatral, chamado Galicia insólita, achegou detalles etnográficos sobre as
crenzas máis arraigadas na cultura galega. Ademais dun velorio, representouse unha voda
típica galega, así como outras situacións típicas da tradición de supersticións galegas.
Apunta que a peza se creou a partir das obras de Fraguas A Galicia insólita, Romarías e
Santuarios e Cancioneiro de Cotobade.
_____, “Todos os lugares de Antón Fraguas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 29 decembro 2019, p. 11.
376

Faise eco da conferencia de Guillermo Campos o 28 de decembro no edificio
administrativo da Deputación de Pontevedra na que se centrou na súa nenez, presentando
os diferentes lugares polos que se movía Antonio Fraguas; a súa casa natal, o barrio de
Insuela, as montañas da súa parroquia e a saída á ría de Pontevedra.
Vilar, Manuel, “Antonio Fraguas Fraguas: Unha sombra que agrada”, Sermos Galiza, n.º
346, “A fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp. 18-20.
Reflexión sobre o traballo intelectual de Antonio Fraguas Fraguas, centrándose nos seus
traballos sobre o folclore, etnografía, antropoloxía social e cultural, desenvolvendo unha
antropoloxía da construción da nación galega.
Vilela, Adolfo de Abel, “Antonio Fraguas en Lugo”, Sermos Galiza, n.º 346, “A fondo”,
n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp. 16-17.
Artigo sobre o período vital de Antonio Fraguas en Lugo, cidade á que chegou con 45
anos e na que desenvolveu actividade docente en centros oficiais e privados sen
esquecerse do seu compromiso coa divulgación cultural.
Villanueva Gesteira, Malores, “Ser quen de volver camiñar”, Sermos Galiza, n.º 346, “A
fondo”, n.º 218, “Especial Día das Letras Galegas”, 16 maio 2019, pp. 14-15.
Artigo no cal reflexiona sobre a repercusión que o Golpe de Estado de 1936 tivo na vida
de Antonio Fraguas Fraguas, que mesmo chegou a perder a súa Cátedra de Xeografía e
Historia, que non gañaría novamente até 1950. Explica que, logo da represión sufrida,
decide volver a Compostela, cando xa nada quedaba das institucións das que el formara
parte antes da ditadura, as Irmandades da Fala e o Seminario de Estudos Galegos. Lembra
o compromiso que mantivo co galeguismo e os fitos que foi acadando durante estes anos.
_____, “Antonio Fraguas. Mestre da memoria”, Diario de Pontevedra, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2019, p. 8.
Repasa os seus comezos académicos e a súa continuación, con especial fincapé na súa
faceta de profesor.
_____, “A memoria dos que fomos. Antonio Fraguas, mestre e roteiro”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n. 713, “Letras galegas, 2019”, “Biografía”, “Antonio Fraguas”, 17
maio 2019, p. VI.
Sinálanse algúns fitos da vida de Antonio Fraguas, con especial énfase nos fitos culturais.
X. F., “O Vello dos Contos volve contar”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 2019,
p. 37.
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Informa da celebración dun certame de podcasts para rememorar a figura de Xosé
Mosquera Pérez, “O Vello dos Contos”, que formou parte do círculo de amizades de
Antonio Fraguas.
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V. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
V.1. MONOGRAFÍAS,
LIBROS COLECTIVOS

BIOGRAFÍAS,

CRÓNICAS

E

Abilleira Sanmartín, Xosé e Stella Maris González Balbuena (coords.), Homenaxe a
Evaristo de Sela (1917-1994). Estudos e lembranzas sobre a vida e obra do helenista e
poeta. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais universitaria, outubro 2019, 182 pp.
(ISBN: 978-84-9121-610-0) ■
Co gallo do centenario do nacemento de Evaristo González Fernández (Sela, Arbo, 19171994), máis coñecido popularmente como ‘Evaristo de Sela’, Xosé Abilleira Sanmartín e
Stella Maris González Balbuena coordinan este volume no que se ofrece un achegamento
á biografía cívica e intelectual deste persoeiro das nosas letras. O libro ábrese cunha
“Presentación” asinada polos coordinadores na que se fai unha aproximación inicial á
figura homenaxeada e unha breve descrición dos doce artigos que integran a obra. A
continuación descríbense aqueles relacionados coa literatura galega:
- Xosé Abilleira Sanmartín, “Aproximacións ás boieiras, as ‘bucólicas’ de Evaristo de
Sela”, pp. 11-26
Nesa primeira contribución do volume, Xosé Abilleira Sanmartín elabora un extenso
estudo sobre a tradución que Evaristo de Sela realizou sobre a obra Bucólicas, do poeta
romano Virxilio.
- Ana Acuña, “A musa encadeada de Evaristo de Sela”, pp. 27-38
Na segunda contribución, Ana Acuña analiza a produción poética de Evaristo de Sela
durante a súa estancia na cadea. Concretamente, céntrase na obra póstuma Versos de
preso e outras rimas (Edicións do Castro, 2007).
-Xesús Alonso Montero, “Homero nos soños, nos traballos e nos días de Evaristo de
Sela”, pp. 39-46.
Na terceira contribución do volume, Xesús Alonso Montero retoma a vertente tradutora
da figura homenaxeada abordando as traducións que Evaristo de Sela realizou sobre dous
clásicos gregos, os poemas homéricos Ilíada (1990) e Odisea (1992).
- Mª Teresa Amado Rodríguez, “Dúas traducións inéditas de Evaristo de Sela”, pp. 4752.
Mª Teresa Amado Rordríguez contribúe a este volume colectivo rescatando dúas
traducións de Evaristo de Sela que non chegaron a publicarse: un fragmento do Critón de
Platón e uns poemas de Catulo.
- Stella Maris González Balbuena, “Achegamento ao estudo e á creación poética de
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Evaristo de Sela”, pp. 61-70.
Stella Maris González Balbuena, filla de Evaristo de Sela, reproduce e analiza neste
traballo algunhas composicións poéticas do seu pai, deténdose non só nas propias
composicións, senón tamén no proceso de elaboración das mesmas.
- Esperanza Mariño Dávila, “Un texto inédito de Evaristo de Sela”, pp. 81-96
Por último, Esperanza Mariño Dávila reproduce e analiza un poema inédito de Evaristo
de Sela no que se aborda a temática da emigración, facéndoo dialogar con outros grandes
textos da literatura galega que abordan a mesma temática.
Referencias varias:
- ECG, “Presentada ‘Homenaxe a Evaristo Sela’ de editorial Xerais”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 19 novembro 2019, p. 40.
Informa da presentación da obra no Pazo de San Roque, nun acto no que interviu o
secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que explicou a importancia do
labor de tradución ao galego que levou a cabo Evaristo da Sela vertendo relevantes obras
da literatura universal como a Ilíada e A Odisea. Tamén interviron na presentación
Francisco Alonso, Víctor F. Freixanes e Xesús Alonso Montero.
- Montse García, “Libro sobre Evaristo de Sela”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, 19 novembro 2019, p. L10.
Apunta que o 18 de novembro tivo lugar no Pazo de San Roque a presentación do libro,
na que participaron Valentín García, Alonso Montero, Víctor Freixanes, Stella Maris e
Xosé Abilleira.
Aleixandre, Marilar, Santiago de Compostela desde dentro, Santiago de Compostela:
Alvarellos Editora, setembro 2019, 108 pp. (ISBN: 978-84-16460-62-5).
Guía da capital galega elaborada pola académica e escritora María Pilar Jiménez
Aleixandre (Madrid, 1947), cun formato clásico que alterna imaxes e texto, así como
información cartográfica, unha moi breve introdución, un índice inicial coa división en
apartados, un índice onomástico final e outra información de utilidade presente polo xeral
nesta clase de obras. Hai así mesmo outras epígrafes menos frecuentes: por exemplo, a
dedicada ao proxecto con perspectiva de xénero da Concellaría de Igualdade coñecido
como «Compostela, Territorio das Mulleres», pp. 36 e 37, o calendario de árbores, flores
e festas, ou tamén o apartado específico no que se aborda a literatura creada en
Compostela no pasado século por autores e autoras da literatura galega, así como por
autoras galegos da literatura española, con presenza mesmo do mundo da edición e a
imprenta, con figuras de relevo como a de Ánxel Casal. Por outra banda, a autora, amais
de suxerir nove visitas a distintos puntos da cidade, reserva un espazo para recomendar
visitas a lugares próximos a Santiago (ao pazo de Oca, ao castro de Baroña, á casa de
Rosalía en Padrón...) e mesmo, como de novo é habitual neste tipo de libros, dá uns
poucos consellos prácticos, sexan relativos á vestimenta adecuada para o clima
compostelán, á forma de preparación dalgúns pratos da súa gastronomía ou á artesanía
local, onde o acibeche ocupa un lugar destacado. Para acabar, achégase un pequeno
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arquivo cos enderezos e demais datos relevantes sobre casas de comidas, comercios e
lugares de ocio e cultura.
Referencias varias:
- Patricia Calveiro, “Guía para coñecer Santiago da man de Marilar”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A la última”, 12 outubro 2019, contracuberta.
Informa sobre a publicación do volume, explicando que naceu dun encargo de Alvarellos
Editora, aproveitando que se botaba en falta unha guía actualizada da cidade. A autora
traballou durante ano e medio na obra que, entre outros asuntos, fala da pegada que
deixaron na cidade autores como Rosalía de Castro.
- Montse García, “Marilar Aleixandre”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 17 outubro 2019, p. L9.
Faise eco da presentación do volume de Marilar Aleixandre na libraría Lila de Lilith, na
que estará acompañada por Manuel Gago e Henrique Alvarellos.
- Manuel Gago, “Vaticinios”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
200, 6 outubro 2019, p. 5.
Indica que acompañou a Marilar Aleixandre na presentación da súa guía e que, no acto,
salientou o aspecto que lle parece máis notábel do libro, o fuxir da caricatura da cidade.
Segundo apunta, “libros como o de Marilar creban a inercia na que todos podemos acabar
instalados, chamando a atención sobre outras Compostelas que nos falan dunha realidade:
as sociedades son moito máis complexas que os reclamos turísticos”.
Alonso Boó, Xosé Miguel, Suso Vaamonde, voz de trebón. Santiago de Compostela:
Grupo de Comunicaciones Galicia en el mundo, febreiro 2019, 342 pp. (ISBN: 978-8409-08818-8).
Monográfico no que se repasa a vida e traxectoria do músico e cantor Suso Vaamonde
(1950-2000), composto por vinte e catro capítulos e mais unha parte de anexos. Comeza
deste xeito repasando a infancia de Vaamonde, o seu nacemento, nenez e paso polo
colexio Apóstolo Santiago dos Xesuítas; todo isto para chegar á música, cando na fin da
adolescencia monta o grupo de rock Los COPENS ou, pouco despois, Marco Balorento,
á medida que vai adquirindo conciencia nacionalista e comunista. Remata tal período, e
comeza outro, coa súa entrada no grupo Voces Ceibes, parte da súa traxectoria na que
sufriu, ao igual que os seus compañeiros de grupo, diversas censuras, persecucións e
atrancos de todo tipo até a disolución da xa agrupación cultural en 1975. É a continuación
cando se relaciona con grupos que serán de especial relevo posterior como foron Fuxan
os Ventos, Milladoiro ou A Quenlla (escisión de Fuxan os Ventos); á par que vai
impulsando a súa carreira de cantautor ao longo de toda Galicia. Feito este último
maiormente impulsado pola súa primeira gravación, “Nin rosmar un laído”, á vez que
funda, o mesmo ano de 1977, o grupo A Roda. Episodio importante é tamén o ocorrido
en 1979 en Pontevedra, que o levará a converterse no primeiro exiliado da democracia e,
posteriormente, en recluído até o 12 de abril de 1984; día no que sae da cadea e comeza
un intenso labor, ben musical, ben criticando, sen saírse delas, as principais tendencias da
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esquerda galega. Culmina finalmente a súa vida o 16 de febreiro do ano 2000.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Exemplar biografía”, La Región, “Con texto”, “Rabo de nube”, 15
marzo 2019, p. 14.
Recensiona este volume biográfico no que se relatan anécdotas de vida de Suso
Vaamonde, ademais de destacar o papel que tivo na tradición oral do pobo galego.
Describe de xeito breve os contidos do libro e afirma que está “narrado asisadamente por
Miguel Boó en biografía exemplar”.
- Vicente Araguas, “Suso ‘trebón’ Vaamonde”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1084, 21 abril 2019, p.
30.
Vicente Araguas cualifica a obra de Miguel Boó como “exemplar”, pola súa composición,
a rigorosidade dos datos, a reprodución das entrevistas e o sentimento leal cara ao
biografiado. Afirma Araguas que o autor da obra “ao xeito dun detective serio, nada
lareteiro, pescuda e chega até onde pode chegar”. Asevera que o libro se le como se fose
unha novela que non só serve como biografía do cantante, senón tamén como proxección
dun tempo e dun país.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Y un libro sobre Suso Vaamonde”, Faro de Vigo “Vigo”, “Mira
Vigo”, 14 febreiro 2019, p. 9.
Faise eco da presentación do libro no Auditorio do Areal, na que participarán Miguel Boó
e Víctor Freixanes.
- A. Mariño, “Boó: ‘A Suso Vaamonde se lle debería adicar o Días das Letras Galegas en
2019”, Faro de Vigo “Sociedad”, “Club Faro”, 16 febreiro 2019, p. 34.
Dá conta da presentación que tivo lugar no Club FARO. Menciónase a vontade de
Vaamonde de ser biografado por Boó e saliéntase o seu labor cantando a poetas galegos.
Realízase un repaso sobre varios momentos cruciais na vida do músico. O autor da
biografía manifesta a súa intención de conseguir que se homenaxee a Vaamonde no Día
das Letras Galegas
- Luis Seoane, “Suso Vaamonde, voz de trebón’ gaña eco desde Ourense”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 19 febreiro 2019, p. 39.
Recolle a presentación que se realizou o día anterior no Centro Cultural Marcos Valcárcel
de Ourense. Describe de xeito moi breve a obra e menciona a anterior presentación en
Vigo.
- Margarito Flowers, “Miguel Boó presenta su libro sobre la voz de ceibe de Suso
Vaamonde”, El Correo Gallego, “Gente”, 19 febreiro 2019, contracuberta.
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Dáse conta da presentación do libro, que terá lugar ao día seguinte da publicación da nova
no auditorio Afundación e na que participarán Baldomero Iglesias e Xaime Barreiro Gil,
xunto co autor da obra.
- Montse García, “Tentarei que se dedique o Día das Letras a Suso Vaamonde” La Voz
de Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 20 febreiro 2019, p. L10.
Entrevista ao autor da biografía, recollendo información sobre a presentación que terá
lugar en Santiago de Compostela. Fala do proceso de creación do relato de vida de Suso
Vaamonde e do proceso de documentación para a elaboración da obra. Salienta o papel
do músico difundindo poesía galega.
- Sandra Cuiña, “Primeira biografía autorizada del músico Suso Vaamonde”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 21 febreiro 2019, p. 24.
Sandra Cuiña recolle a publicación e presentación da biografía. Salienta o labor de Suso
Vaamonde musicando a poetas galegos e repasa a súa traxectoria vital.
- Jaureguizar, “De Cora: ‘A letra na que Vaamonde insultou a España foi unha arroutada”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”/ El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 22
febreiro 2019, p. 59.
Miguel De Cora convida a ler a biografía na presentación do libro alegando que era unha
persoa que “non deixaba indiferente a ninguén”. Fala da “arroutada” que o levou a
exiliarse e do seu papel en “Voces Ceibes”. No relativo ao libro, destaca o bo labor de
documentación e o entretido estilo da súa narrativa.
- Xoán Rubia, “Voz de trebón”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miradas poliédricas”, 24
febreiro 2019, p. 18.
Xoán Rubia reflexiona sobre a petición que lle fixo Miguel Boó para que participase na
presentación da biografía en Ferrol. Seguidamente, fala da relación entre o biógrafo e o
músico, facendo fincapé na ecuanimidade vertida na biografía a pesar da súa amizade. A
modo de conclusión, felicita ao autor pola obra.
- M. G. M., “La labor de Suso fue tan importante que estoy promoviendo que se le
dediquen las Letras Galegas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 24 febreiro 2019, p. 15.
Entrevista a Miguel Boó sobre o acometido de escribir a biografía de Suso Vaamonde.
Conversan sobre a estrutura da biografía, a condición de preso político do músico e o seu
labor musicando a poetas galegos.
- Alicia Pardo, “Suso Vaamonde era el único hombre ‘ceibe’ que había realmente en
Voces Ceibes”, La Opinión, “a coruña” “Ciudad y Cultura”, 26 febreiro 2019, p. 12.
Alicia Pardo entrevista a Xosé Miguel Alonso Boó sobre a biografía de Suso Vaamonde.
Conversan sobre a falta de apoio que tivo o músico, da súa falta de militancia, do seu
exilio e sobre a petición para que se lle dedique o Día das Letras Galegas.
- Belén López, “Suso Vaamonde foi abandonado polos seus”, Diario de Pontevedra,
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“Pontevedra”, “Ciudad”, 27 febreiro 2019, p. 11.
Anúnciase a presentación que terá lugar o 27 de febreiro no Espazo Nemonon, na que
participarán Miguel Boó, Xosé Fortes, Miguel Anxo Rodríguez, Luis Vaamonde e
Alfredo Dourado. Belén López entrevista ao autor, tratando cuestións relativas á escritura
da biografía, á petición do Día das Letras Galegas para o biografado e ao exilio do músico.
- Antón Xil, “Suso Vaamonde aos ollos de Miguel Boo”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Cousas de ningures”, 28 febreiro 2019, p. 30.
Antón Xil dá conta do acto celebrado no Espazo Nemonon no que, entre outros, participou
o autor desta obra. Comenta a intención de Miguel Boó de solicitar que Suso Vaamonde
sexa homenaxeado no Día das Letras Galegas para recoñecer o seu labor a favor da nosa
cultura.
- José Teo Andrés, “Miguel Boo: ‘Suso Vaamonde se merece un Día das Letras, hizo
popular a 76 poetas gallegos”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 7 marzo 2019,
p.11.
Recóllese unha entrevista ao autor da biografía na que explica o porqué da publicación
do volume neste preciso momento e na que fala sobre o que descubriu durante o proceso
de documentación.
Angueira, Anxo, Rexurdimento: a palabra e a idea, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
setembro 2019, 304 pp. (ISBN: 978-84-9121-566-0).
Monográfico no que se contempla a revisión do modelo historiográfico da literatura
galega; especialmente a contemporánea. Tras un breve limiar, a modo de presentación do
libro, comeza co concepto de “renacemento” e a súa adaptación, no século XIX, en
Europa, coa Reinassance francesa, que se adaptou ao resto de linguas europeas. Prosegue,
así, co Risorgimento italiano, coa aportación ao concepto que lle corresponde; para dar
un paso cara a adiante coa Reinaxença catalá. Todo isto para concluír nunha sorte de
xenealoxía que se relaciona co Rexurdimento galego, mais opoñendo as particularidades
de cada un dos movementos. E é no noso propio concepto de Rexurdimento onde máis se
detén, observando a súa evolución ao longo do século XIX nas personalidades concretas
de Antolín Faraldo, Benito Vicetto ou, sobre todo, Manuel Murguía; figura na que opón
Regeneración a Rexurdimento. Chega, do mesmo xeito, ao período 1916-1936, cando se
comeza a establecer o concepto de Rexurdimento que, finalmente, triunfará na
historiografía a partires dos anos sesenta do século XX. Conclúe afirmando que non hai
unha relación determinante entre o romanticismo e o Rexurdimento; senón que,
realmente, é co Padre Sarmiento con quen comeza o Rexurdimento da literatura galega.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Revista do Rexurdimento”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”;
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 27 setembro 2019, p. 10.
Dá conta dos principais aspectos do monográfico así como do enfoque que o determina,
destácase o estudo do autor sobre a propia noción de “rexurdimento” e de como esta foi
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empregada noutros sistemas literarios alén do galego. Por outra parte, destácase a
evolución da significación do termo así como a realidade a que designa. Non obstante,
salienta que se achegan novas conclusións sobre o período de 1916 até 1936, etapa
xeralmente vencellada ao romanticismo.
- Mario Regueira, “Un volume específico e esixente. Repensar as bases da historia
literaria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 738, “Libros”, 7 novembro 2019, p. VI.
Recensión do ensaio de Anxo Angueira na que salienta o desenraizamento da orixe do
propio concepto de Rexurdimento, e a súa vinculación co de Renacemento. Destaca a
perspectiva crítica de Angueira que leva á reflexión sobre se realmente existiu o corte
convencionalmente establecido entre os “Séculos Escuros” e o “Rexurdimento”, xa que,
como apunta, Rosalía non aparece da nada. Asevera que se trata dunha “obra específica
e esixente, afastada do ton divulgativo, pero que ten a virtude de cuestionar o chan que
levamos pisando”.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Anxo Angueira. ‘Nin Rosalía nin a súa xeración falaron de
Rexurdimento”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 726, “Entrevista”, 3 outubro 2019,
p. V.
Entrevista a Anxo Angueira na que se lle pregunta polo propósito do volume, sobre o
Coloquio do Padre Sarmiento como obra de referencia para o chamado Rexurdimento,
sobre posíbeis similitudes coas ideas de Xosé Ramón Pena, sobre as concepcións de
Manuel Murguía e Carvalho Calero con esta etapa, sobre o papel do Romanticismo e
sobre a posíbel repercusión que vaia ter este volume.
- R. L., “Rexurdimento: a palabra e a idea”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 200, 6 outubro 2019, p. 5.
Indica que este ensaio repensa e cuestiona o vixente modelo historiográfico aplicado á
literatura do século XIX, partindo do modelo crítico “Le mot et l’idée” de Lucien Febvre.
Salienta o estudo que Anxo Angueira realiza do período 1916 ao 1936, que ofrece novas
conclusións sobre o modelo e idea do Rexurdimento.
Borrazás, Xurxo, Brevedume (A vida feita anacos), Vigo: Editorial Galaxia, col. Ensaio,
n.º 95, xuño 2019, 220 pp. (ISBN: 978-84-9151-351-3).
Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) rescata neste volume textos fragmentarios extraídos dos
cadernos que conserva dende hai anos e que non incorporou a obras anteriores. Como el
mesmo explica no prólogo de ton humorístico co que se abre o libro, trátase de
ocorrencias varias que vai anotando. Advirte tamén das posíbeis contradicións que poidan
revelar, pois pertencen a diferentes épocas da súa vida. A seguir figuran os textos,
ordenados, segundo un criterio cronolóxico, en nove bloques: 1998-2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. De maneira aleatoria, os fragmentos, nalgún caso
dunha soa liña, a modo de aforismos, abordan todo tipo de temas (o oficio de escribir, os
costumes da sociedade actual, a literatura, a lingua, o cinema, paradoxos, xogos de
palabras), e neles menciónase a figuras como Carlos Gardel, Rosalía de Castro, Warhol,
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Castelao, Kafka, Barthes, entre moitas outras, para ofrecer unha particular mostra dos
pensamentos do autor dende unha perspectiva irónica e por veces desencantada.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “O novelista arrepentido”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1280 Almas”, 9 agosto 2019, p. 10.
Comeza discutindo a clasificación deste volume na categoría de ensaio, en tanto que o
contido nos sitúa nun territorio que nos predispón a unha continua reflexión sobre o acto
creativo. Finalmente repasa a traxectoria novelística do autor, Xurxo Borrazás, e
descríbeo como unha das figuras máis heterodoxas da literatura galega de fin de século.
- Pilar Ponte, “O que retemos. Compendio de vivencias”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 740, “Libros”, 28 novembro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”,
“Novidades”, 14 decembro 2019, p.7.
Recensiona a obra explicando que recolle reflexións de todo tipo, mais especialmente
sobre a arte da escritura e a súa transcendencia. Sinala que é un peculiar ensaio no que,
dun modo ameno, van aparecendo unha serie de pensadores e escritores internacionais e
galegos (Manuel Antonio, Rosalía de Castro, Castelao, Cabanillas, Losada Diéguez,
Otero Pedrayo, Bóveda ou Xabier Baixeras).
García Negro, María Pilar, Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación,
Santiago de Compostela: Laiovento, col. Ensaio, n.º. 268, novembro 2019, 260 pp.
(ISBN: 978-84-8487-195-8).
Reedición dunha obra ensaística de Mª Pilar García Negro (Lugo, 1953) editada 10 anos
atrás pola mesma editorial. Nela, a escritora analiza a figura e a obra de Ricardo Carvalho
Calero (Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990), «escritor, profesor, alto patriota [...]
o mellor polígrafo da súa xeración», do que fora alumna universitaria en Compostela entre
1972 e 1975, en concreto en varias materias optativas de Filoloxía Románica, subsección
Hispánicas. Tal e como explica a investigadora na presentación (anovada para esta
reedición), a obra pasa por ser «unha antoloxía de textos carvalhianos [...] escollidos cun
criterio cronolóxico e temático». Nesta escolma, composta por un total de 48 textos, onde
se mesturan artigos, conferencias, estudos e discursos, hai pezas creadas ao longo de case
seis décadas (entre 1930 e 1987). Cabe sinalar que a fonte da que está extraída cada texto
se indica nas sucesivas notas a rodapé ao comezo de cada un deles; fóra destas, a autora
optou por prescindir dun aparato de notación formal. En canto ao título dado á obra,
responde á dupla faceta de Carvalho: a do científico e estudoso, e a de servidor da nación.
Inclúese, ao cabo, un apéndice documental (as intervencións en 1997 no Parlamento de
Galicia con ocasión do legado bibliográfico e documental do autor, así como a iniciativa
parlamentaria presentada en 2010 polos deputados nacionalistas Ana Pontón e Bieito
Lobeira, coincidindo co centenario do nacemento de Carvalho Calero). Para acabar,
reprodúcense seis fotografías en branco e negro relacionadas coa vida familiar e pública
do auto
Recensións:
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- Vicente Araguas, “Ao servizo de Carvalho”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.119, 15 decembro
2019, p. 32.
Destaca as primeiras publicacións que comezan a saír do prelo logo do merecido
recoñecemento co Día das Letras Galegas a Carvalho Calero. Apunta que este volume é
unha colección de artigos, conferencias e intervencións improvisadas do polígrafo
ferrolán compiladas por María Pilar García Negro, de quen salienta que fai de perfecta
introdutora ao servizo de Carvalho Calero.
- Vicente Araguas, “O ano Carvalho”, La Región, “La Revista”, “Con texto”, 27
decembro 2019, p. 14.
Explica que esta edición recolle unha pequena antoloxía significativa do traballo de
Carvalho Calero e das súas achegas fundamentais para o estudo das letras galegas, tanto
polo seu rigor como pola súa vixencia. Canto á edición, da man de María Pilar García
Negro, salienta o seu rigor no traballo de prologar e escolmar o volume.
Referencias varias:
- Belén Bouzas, “María Pilar García Negro. ‘Carvalho declarábase galego universal”,
Sermos Galiza, n.º 375, “fóradeserie”, 5 decembro 2019, pp. 4-5.
Entrevista á profesora e escritora María Pilar García Negro co gallo da publicación dun
volume no que recolle gran parte da obra édita de Carvalho Calero baixo o título A ciencia
ao servizo da nación. Pregúntaselle, entre outras cousas, a que responde esta edición; se
a súa vontade era transmitir unha imaxe plural e aberta de Carvalho Calero; ou que parte
da obra de Carvalho considera que é máis urxente rescatar.
Castro Buerger, Iago e Xosé-Henrique Costas, No obradoiro do fabulador. Artigos en
lingua galega. Faro de Vigo, 1972-1981, Vigo: Editorial Galaxia, Grandes biografías,
col. Biblioteca Álvaro Cunqueiro, n.º. 14, setembro 2019, 392 pp. (ISBN: 978-84-9151391-9).
Segundo volume de rescate dos artigos publicados no Faro de Vigo por Álvaro Cunqueiro
(Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981) a cargo do mesmo tándem de estudosos: Iago Castro e
Xosé-Henrique Costas (Sárdoma, 1962). Se aquel primeiro volume (2017) abranguía os
artigos aparecidos no citado periódico entre 1963 e 1971, este ocúpase dos datados entre
1972 e 1981, ano do pasamento do «fabulador», sendo o seu «obradoiro» o xornal vigués.
No limiar que precede os artigos, os especialistas fan fincapé na importancia da escrita en
prensa (400 artigos co galego como lingua orixinal e 500 poemas traducidos doutras
linguas ao galego) do autor mindoniense como clave interpretativa do conxunto da súa
obra. Así mesmo, reivindican a publicación dunha edición actualizada das obras
completas do autor. Cabe sinalar tamén no apartado introdutorio o agradecemento
expreso que os autores lle trasladan a Xesús González Gómez por poñelos sobre a pista
de artigos, correspondentes ao anterior volume, dos que non tiñan constancia. Os artigos
compilados neste segundo e último tomo son de temática variada: dende a celebración do
quinto centenario da introdución da imprenta en España até reflexións ao redor da poesía
e da figura de Ted Hughes (con apuntamentos indirectos á materia artúrica); explicacións
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sobre o Kalevala, o gran poema épico finlandés; textos sobre o ensino do galego, a súa
gramática, a relación co portugués; información e opinión sobre as figuras de Bertolt
Brecht, Kafka, Pirandello, G. B. Shaw, Pimentel, Dieste, Rosalía de Castro, Risco...; unha
análise da obra de Beiras O atraso económico de Galicia... Cómpre apuntar que, Galicia,
sexa pola súa toponimia, polo seu patrimonio artístico, polas súas lendas e mitos ou pola
súa economía (cuestión que aborda en reiteradas ocasións), é un dos fíos máis evidentes
dunha compilación de case 150 artigos breves, nos que tamén é posíbel entrever os gustos
literarios de Cunqueiro e unha parte dos seus puntos de vista. A obra inclúe un índice
final, no cal se distinguen como tales os textos aparecidos na columna intitulada «El
envés».
Recensións:
- Salvador Rodríguez, “En galego, e no Faro. Cunqueiro”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º
1.136, 14 setembro 2019, cuberta.
Faise eco da publicación do volume, explicando que recompila os artigos que Cunqueiro
publicou no decano da prensa nacional entre 1972 e 1981, xa xubilado como director.
Salienta que nese “obradoiro do fabulador”, Cunqueiro escribe sobre poetas
contemporáneos como Ted Hugues, Carles Riba ou Luís Pimentel, e sobre narradores
como Franz Kafka e Rafael Dieste. Finalmente, repasa a traxectoria de Álvaro Cunqueiro
de colaborador a director e a súa fichaxe de figuras como Celso Emilio Ferreiro, Ricardo
Carvallo Calero e Vicente Risco.
- Vicente Araguas, “O chambo de Cunqueiro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.112, 3 novembro, p.
32.
Define o libro como “un exemplar compendio dos artigos publicados por Don Álvaro no
Faro de Vigo, entre 1972 e 1981”. Dos artigos, di que abordan diversas temáticas, escritos
todos eles dende a curiosidade universal que caracterizaba ao autor.
Fernández Lorenzo, Rafael, Abecedario de Carvalho Calero, Cangas do Morrazo:
Edicións Morgante, col. Ensaio, 2019, 106 pp. (ISBN: 978-84-15166-78-8).
Volume de Rafael Fernández Lorenzo (Cangas do Morrazo, 1962) que se abre cun
prólogo asinado polo filólogo e político Francisco Rodríguez Sánchez (Serantes, 1945),
antigo profesor do autor. No tal proemio, ao tempo que se avanza que a obra «describe o
mundo básico de Carvalho Calero», enxálzase a súa figura, en canto contrapunto do
«galeguismo harmónico» promovido polos que «deseñaron unha planificación lingüística
destinada a manter a subordinación do galego fronte ao español», así como polos seus
«entusiastas intermediarios internos». Nun cento escaso de páxinas estruturadas á
maneira dun dicionario, Fernández Lorenzo divulga efemérides da vida de Carvalho
Calero (Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990), como o seu paso polo cárcere, a
dirección do colexio Fingoi de Lugo durante quince anos (dende 1950) ou a súa
xubilación formal na facultade de Filoloxía da USC en 1980; hai oco igualmente para
unha rápida descrición dalgunhas persoas, moitas de gran sona, coas que se relacionou.
Neste sentido, o autor detense en familiares directos como a nai, Mª Dolores Calero
Beltrán, e tamén en simbólicos referentes da historia de Galicia no século XX, como
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Alexandre Bóveda, Castelao ou Otero Pedrayo. A linguaxe empregada é sinxela, cun
propósito divulgativo e con continúas insercións de fragmentos de texto que serven como
complemento. Así, reprodúcense pasaxes tomadas de novelas de Carvalho, como Scórpio,
pedazos de discursos e conferencias ou mesmo algún exemplo da correspondencia
transatlántica con Luis Seoane. En consecuencia, son constantes as notas informativas ao
pé. Outórgase, por outra banda, amplo espazo á cuestión lingüística ao redor do
diasistema galego-portugués, e dun modo máis xeral, á preocupación pola lingua do autor
ferrolán, así como ao seu «ostracismo» da última etapa, unha vez que se converteu nun
«elemento molesto para o poder pola súa firme actitude a favor do reencontro da familia
lingüística galego-portuguesa». A obra abrangue así mesmo algúns paratextos en branco
e negro consistentes na reprodución de cubertas de libros, fotografías e recortes de prensa.
O volume complétase con tres apéndices engadidos ao cabo: a bibliografía, a webgrafía
e os agradecementos.
García Barros, Manuel, A pluma insubmisa. Ensaios inéditos, Vigo: Galaxia, col. Letras
galegas clásicos, n.º 5, xullo 2019, 204 pp. (ISBN: 978-84915-13-43-8)
Os investigadores garciabarrianos Carlos Loureiro Rodríguez e Xesús Domínguez Dono
editan neste volume os ensaios inéditos e “máis comprometidos” de Manuel García
Barros (A Estrada, 1876-1972). Ábrese o libro cun limiar no que os editores
contextualizan os textos no marco da vida e da produción literaria do autor, que
empregaba pseudónimos como Ken Keirades ou Fulgencio Tizón. Con este último,
precisamente, asinou os tres escritos recollidos nesta publicación, redactados
orixinalmente en castelán e traducidos para a ocasión ao galego. Os tres textos que se
recollen (“Divagacións verbo do discutible e indiscutible” [1939], “Para a caixa do correo
do padre P.” [1943] e “O que se leva deste mundo. Resposta a Lidia” [seguramente 1945])
teñen como substrato temáticas como o anticlericalismo e o antibelicismo e foron
distribuídos no seu momento polo autor entre as súas amizades, xa que a súa publicación
podía comportarlle problemas coa xustiza.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Manuel García Barros, insubmiso”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.098, 28
xullo 2019, p. 30.
Afirma Armando Requeixo que semellaba xa improbábel o feito de que, habendo xa case
medio século dende o pasamento de Manuel García Barros, se publicase máis material
sobre a súa figura. Non obstante, os investigadores Carlos Loureiro Rodríguez e Xesús
Domínguez Dono, presentaron un volume conformado por tres ensaios que ficaban entre
a documentación legada de García Barros. Estes tres ensaios escritos entre 1939 e 1945
están “escritos nunha prosa diáfana que gaña polo seu didactismo”. Requeixo agradece a
aportación dos investigadores e agarda que a publicación volva a poñer a figura do
escritor no punto de mira.
Referencias varias:
- Blanca Paz, “Carlos Loureiro. ‘O mesmo García Barros dicía que se lle chegasen a pillar
estes tres ensaios, fusilábano”, Diario de Pontevedra, “Caldas. Deza. Tabeirós”, 2
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outubro 2019, p. 21.
Entrevista a Carlos Loureiro, coeditor do volume, na que responde a preguntas
relacionadas co contido do libro, co proceso de documentación, coa escolla temática de
textos relixiosos e sobre o feito de que os artigos estean escritos en castelán.
- Sol Elvira, “A Estrada recreó la pluma insumisa de Manuel García Barros”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Touro. Deza. A Estrada”, 2 outubro 2019, p. 30.
Informa da presentación o 1 de outubro do volume, nun acto no que participaron os
editores, Francisco Castro, Valentín García e Sara Valcárcel. Indica que a publicación
recolle tres ensaios inéditos do autor nos que defende a razón fronte ao invisíbel e amosa
o seu marcado anticlericalismo.
Gómez Arto, Lupe, Fosforescencias, ilustr. Anxo Pastor, Santiago de Compostela:
Alvarellos Editora, novembro 2019, 286 pp. (ISBN: 978-84-16460-66-3).
Obra epistolar de Lupe Gómez (Fisteus, 1972) que xorde da experiencia persoal da autora
entre setembro de 2011 e xullo de 2012, é dicir, unha vez que pecha a redacción de Galicia
Hoxe, xornal para o que traballaba, e vive unha mudanza á rúa dos Basquiños en Santiago
de Compostela («A mellor cousa que me sucedeu no ano 2011»). Oito anos despois, a
autora recupera a correspondencia para conformar un libro de carácter intimista, no que
dá conta das súas vivencias en Compostela ou Fisteus, tanto presentes como pasadas, así
como doutros asuntos, polo xeral vencellados ás relacións persoais, de tal modo que dirixe
as misivas tanto a veciñas ou amizades sen transcendencia pública como a persoeiros do
ámbito da letras (Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Emma Pedreira, Francisco Pillado,
Xulio López Valcárcel, Branca Novoneyra, ou, por citar un non galego, Antonio
Gamoneda). O escritor Neira Vilas, nunha carta de resposta á autora que aparece
reproducida mediada a obra, apunta que o ton empregado por Lupe Gómez corresponde
a un «epistolario da tenrura, do agarimo (...), da sensibilidade». Á marxe das relacións
persoais da autora cos destinatarios que evidencian as páxinas, destaca a exposición que
Gómez fai da súa relación cos libros, e máis concretamente coa poesía e, en menor
medida, co teatro. As cubertas e as ilustracións interiores a cor que acompañan os textos
son obra de Anxo Pastor (Lugo, 1959).
Referencias varias:
- Caetano Díaz, “A nena que bailaba coas vacas en Fisteus”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Cartas asombradas”, “A Lupe Gómez, poeta”, 8 decembro 2019, p. 6.
Lembra as verbas de Uxío Novoneyra que definía a Lupe Gómez como a Rosalía do
século XX para logo repasar a traxectoria literaria da autora e presentar o novo volume.
Loa a coidada edición de Henrique Alvarellos na que, segundo indica, a autora
reinterpreta os haikus xaponeses dende a súa perspectiva.
- José Miguel Giráldez, “Lupe Gómez. ‘A lingua é corazón de herba inflamada”, El
Correo Gallego, “ECG dominical”, “Entrevista”, 15 decembro 2019, pp. 1-3.
Entrevista a Lupe Gómez na que fala da súa obra Fisteus era un mundo, Pornografía,
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Camuflaxe e Fosforescencias. Fala tamén da tradución da súa obra a outras linguas e
sobre a escrita de poesía.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita o ensaio Fosforescencias de Lupe
Gómez.
Lamas, Santiago, De vivos, vellos e mortes, Ourense: El Cercano ediciones, col.
Montelourido, n.º 2, 2019, 225 pp. (ISBN: 9788494701788).
Este libro defínese como unha compilación de artigos do psiquiatra e ensaísta Santiago
Lamas (Pontevedra, 1944), algúns inéditos e outros publicados, de xeito parcial, na páxina
web www.elcercano.com. Os textos toman como base a materia do cotián, obras e
autorías literarias ou personaxes e acontecementos históricos. O volume divídese en dúas
partes: a primeira contén a meirande parte dos textos (“Escenas no café”, “Tostig”,
“Heródoto e a Seca”, “Pessoa das Neves cinco aquí”, “Seres vivos”, “Do diario dun
aposentado”, “O vero e o ben trovato”, “Borges, Bioy Casares e unha silenciosa
copulación”, “De pestes”, “Campás”, “Escudos”, “Matsushima e a ourensanía”,
“Superlativos e diminutivos", “A receita de Somerset Maugham”, “Guillerme e Harry”,
“Libros fuxidíos”, “Hamelin”, “Le pays de la littérature”, “Caos”, “Orgasmos literarios”,
“O cisne negro de Nassim N. Taleb”, “Citas”, “Don Vitiño”, “Refutacións”, “O padre
Vieira”, “Cinzas”, “Sectarios” e “Lembranzas de Otero Pedrayo”), mentres que na
segunda converxen catro (“O viño, a vida e a filosofía”, “Academias e dicionarios",
“Escritos da vellez” e “Da morte e dos mortos: a propósito dun libro de Thomas W.
Laqueur”).
López-Barxas, Paco, Ben-cho-Shey inédito, Auga Editorial, Deputación de Ourense,
2019, 230 pp. (ISBN: 9788494877872).
Volume monográfico dedicado ao escritor e investigador Xosé Ramón Fernández Oxea,
máis coñecido como Ben-Cho-Shey (Ourense, 1896 - Madrid, 1988). Ábrese cun texto
de Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, no que se indica que se toma a
decisión de nomear o 2018 ano de Ben-Cho-Shey, xa que nesa data cúmprense trinta anos
da morte do escritor. Baltar alude á necesidade de reivindicar o traballo e a voz
independente de quen considera “un importante personaxe da ourensanía, de gran valor
humano e intelectual”, e indica que a Deputación Provindicial conserva e custodia o
legado do escritor. Logo desa introdución, a obra estrutúrase en catro partes: en primeiro
lugar, “O corazón de Ben-Cho-Shey” é o apartado no que se dá conta das vivencias, das
publicacións e mais da actividade intelectual do escritor; en segundo lugar, achégase unha
recompilación fotográfica; en terceiro lugar, aparece unha escolma de escritos diversos e,
en cuarto e último lugar, un epistolario onde atopamos comunicacións con Ramón Otero
Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Xesús Carro García, Manuel Fabeiro Gómez,
Francisco Fernández del Riego, Manuel Beiras García, Camilo José Cela, Pedro
Echevarría Bravo, Antonio Fraguas, Xohán Naya, Ramón Piñeiro, Agustín Portela Paz,
Rodolfo Prada, Xesús Taboada Chivite, Manuel Torres e Pura Vázquez.
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Recensións:
- Armando Requeixo, “Memoria e vindicación de Ben-Cho-Shey”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
1093, 23 xuño 2019, p. 28.
Inicia a recensión sinalando a Ben-Cho-Sey como unha das figuras que pasan
“semidesapercibidas” en comparación cos personaxes principais das letras galegas. Cita
ao autor da monografía, Paco López-Barxas, como unha das persoas que mellor o coñeceu
nos seus derradeiros anos de vida e coida que se trata dunha documentada obra, que
outorga o necesario para valorar as súas achegas como estudoso, entre as que destacan os
estudos antropolóxicos, os ensaios sobre bisbarras e diversos escritos de carácter
xornalístico, histórico e pedagóxico. Armando Requeixo fai un repaso pola traxectoria de
Ben-Cho-Sey sinalando que son necesarias obras coma esta para axudar a divulgar a súa
figura e remarca a relevancia da publicación dos seus textos inéditos. Este volume é para
el “máis que oportuno, imprescindible”.
Referencias varias:
- Margarito Flowers, “En recuerdo del escritor Ben-Cho-Shey”, El Correo Gallego,
“Gente”, 30 outubro 2019, contracuberta.
Indica que o 30 de outubro ás 19.30 horas se presenta o monográfico na libraría Couceiro
de Santiago de Compostela. No acto de presentación estarán presentes o autor da obra,
Valentín García, Armando Requeixo e Xosé A. Perozo.
- José Miguel Giráldez, “Paco López-Barxas. ‘A obra máis importante de Ben-Cho-Shey
é a que fixo coa súa vida por Galicia”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 29 outubro 2019,
p. 16.
Recóllese unha entrevista ao autor do volume na que responde a preguntas relacionadas
coa súa amizade co biografado, sobre o papel de Ben-Cho-Sey na literatura e cultura
galegas e a relación deste con figuras da intelectualidade galega daquel tempo.
- Lara Blanco, “O libro é a crónica dunha amizade con Ben-Cho-Shey”, La Región,
“Ourense”, 26 setembro 2019, p. 8.
Informa da publicación do volume, en cuxa presentación, Francisco López Barxas
afirmou que “o libro é a crónica dunha amizade persoal con Ben-Cho-Sey, na que
pretendo achegarme ao home, ao escritor e aos seus amigos”. Explica que o volume
recolle escritos non publicados e un epistolario inédito dos seus amigos como Otero
Pedrayo ou Cuevillas. López Barxas fai un chamamento para que no 2021 se lle dedique
o Día das Letras Galegas ao autor que no 1986 foi homenaxeado coa Medalla Castelao.
- Xan Seoane, “A figura de Ben-Cho-Shey é posta en valor nun libro de López-Barxas”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 26 setembro 2019, p. 38.
Faise eco da presentación do volume o 25 de setembro, na que participaron Xosé A.
Perozo, Paco López-Barxas e Manuel Baltar. Este último salientou que o volume é unha
392

“homenaxe a Ourense e a un dos grandes das nosas letras” e tamén loou o traballo de
López-Barxas que, pola súa banda, pediu para o protagonista do libro o Día das Letras
Galegas 2021.
- Alfredo Conde, “Ben-Cho-Shey, ironías do destino”, La Región, “Opinión”, “Las
páginas y las horas”, 9 outubro 2019, p. 30.
Explica que está a ler o volume que repasa a figura de Ben-Cho-Sey. Salienta que o
biografado por López-Barxas é bo merecedor de tal homenaxe dada a súa constante
actividade literaria e cultural.
- Montse García, “Paco López-Barxas”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, 30 outubro 2019, p. L10.
Informa que o autor falará sobre Ben-Cho-Sey, a quen dedica un libro para reconstruir a
súa memoria, na libraría Couceiro o 30 de outubro.
- Margarito Flowers, “Libro en recuerdo del humanista Ben Cho Shey”, El Correo
Gallego, “Gente”, 4 decembro 2019, p. 56.
Informa da presentación do libro na escola de Pereiro de Aguiar, na que participaron Paco
López-Barxas, Manuel Baltar, Xosé A. Perozo e Antón Gómez. O autor do volume
destacou o gran compromiso e amor que sentía Ben-Cho-Sey pola lingua e cultura
galegas.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019, entre as que cita o ensaio Ben-cho-Shey inédito de
Paco López Barxas.
Murado, Miguel Anxo, Tres minutos no aire, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
384, febreiro 2019, 232 pp. (ISBN: 978-84-9151-306-3)
Compilación de oitenta e tres pezas breves a cargo de Miguel Anxo Murado (Lugo, 1965)
que, como avanza o título, requiren un tempo de lectura aproximado de tres minutos.
Trátase das colaboracións radiofónicas coas que, con periodicidade semanal, o autor
colaborou, entre os anos 2006 e 2009, no programa Diario Cultural da Radio Galega.
Estes textos, ás veces apegados á actualidade e ás veces produto dunha divagación ben
máis casual, non teñen nin un espazo físico nin un marco espacial concretos, se ben a
miúdo presentan un vencello con Galicia ou, de maneira máis xeral, con problemáticas
ibéricas. Trátase dunha obra cunha gran variedade temática. Así, por exemplo, aborda
reflexións acerca do xénero lingüístico (en «Xéneros», cunha breve disquisición que parte
da desinencia en lingua inglesa -man), o celtismo (en «Celtas», onde contrapón a
arqueoloxía e construción identitaria, sexa do galeguismo clásico sexa do turismo de
masas representado nas tendas de souvenirs), a literatura e a mitoloxía (en «Ulises e
Simbad», cunha revisión de ambas as figuras a partir dun feito anecdótico), as trampas
xornalísticas (en «Memoria», ao redor da memoria histórica e o relato trasladado por
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algunhas persoas e medios) ou, en máis dunha ocasión, as cuestións relacionadas co
universo shakesperiano (en «A caveira de Yorick», «Romeo e Xulieta, revisados»,
«Shakespeare e o prezo do pan» ou «As preguntas de Hamlet»). Tanto o carácter sintético
dos textos coma o ritmo prosódico imprimido polo autor lugués parecen consecuencia de
que orixinalmente as pezas fosen pensadas para llelas radiar aos oíntes na voz do escritor.
Tamén é característico de moitos textos a inclusión dalgúns desmentidos e matizacións,
sexa sobre o grupo sanguíneo de Tutankhamon (en «Tutankhamon e a primavera») ou
sobre a frase de orixe persa xaque mate (en «Cando lle dei xaque a Kárpov»).
Recensións:
- Montse Pena Presas, “A brevidade que fica. Exercicio de descuberta”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 708, “Libros”, 11 abril 2019, p. VI.
Explica que o volume recolle as colaboracións que o autor realizou entre 2006 e 2009 no
programa “Diario Cultura” da Radio Galega. Salienta o manexo das claves do texto
literario, o ton poético e a recorrencia de certas temáticas.
-Patricia Penelas, “Filosofía no aire”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”, xullo 2019,
pp. 78-79.
Patricia Penelas informa sobre a publicación de Tres minutos no aire, de Miguel Anxo
Murado, unha compilación estruturada das súas intervencións radiofónicas no Diario
cultural da Radio Galega entre 2006 e 2009 nas que reflexiona sobre antropoloxía,
historia, ciencia, arqueoloxía, viaxes, literatura e arte, principalmente. Miguel Anxo
Murado conta tamén co Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, o Premio
Ánxel Casal e o Premio Frei Martín Sarmiento pola súa obra anterior Fin de século en
Palestina (2009).
Referencias varias:
- Xesús Fraga. “Miguel-Anxo Murado. ‘A xeografía paréceme moito máis reveladora que
a historia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 marzo 2019, p. 34.
Recolle unha entrevista ao autor na que fala da heteroxeneidade de temáticas que aborda
no libro e sobre a querenza pola xeografía e a historia.
- Uxío Labarta, “Libros para un tempo dourado”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Codex
floriae”, 11 abril 2019, p. 15.
Fai alusión aos libros que, segundo el, dan gozo e quedan na memoria. En primeiro lugar
menciona o ensaio Chámame señora, pero trátame coma a un señor (Galaxia, 2018), de
Inma López Silva, que fala de mulleres e tamén de novos homes bos e daqueles de sempre.
Continúa con Tres minutos no aire (Galaxia, 2019), de Miguel-Anxo Murado, no que este
leva ao lector por eses contos de anoitecida que espertan a intelixencia, as paisaxes da
memoria e a retranca, e que descobren tesouros tal como facía Álvaro Cunqueiro.
Finalmente cita a Dieste e ao seu libro en lingua castelá Historias e invenciones de Félix
Muriel (1943).
Pardo de Neyra, Xulio, Á sombra de María Silgar. Carvalho Calero contra a historia
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única (xénese e análise d'A xente da Barreira e Os señores da Pena), Ferrol: Edicións
Embora, abril 2019, 220 pp. (ISBN: 978-84-17824-01-3).
Libro do investigador Xulio Pardo de Neyra (Lugo, 1968) que analiza, por unha banda, o
labor como novelista de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910-Santiago de Compostela,
1990) durante a posguerra e, pola outra, a figura de María Ignacia Ramos Díez (Baleira,
1909-Lugo, 2001), licenciada universitaria, compañeira do ferrolán e escritora ela mesma
dalgunhas obras narrativas e teatrais co pseudónimo María Silgar («unha personaxe
escurecida tras da identidade da proxección doutra, mais sempre enaltecida tanto
intelectual como academicamente», afirma unha das súas dúas fillas, a profesora da
Universidade de Vigo María Victoria Carballo-Calero Ramos, no breve prólogo que
acompaña o ensaio). De igual modo, a obra aborda a faceta docente de Carvalho, en canto
que impulsor do Colexio Fingoi de Lugo, unha institución de gran relevancia na historia
educativa galega. Pardo de Neyra fai un repaso da época tratada e facilita algunhas claves
na Introdución de case 60 páxinas que precede o estudo, carente, por outro lado, dun
índice. Son frecuentes ao longo de toda a obra as citas e mencións académicas, así como
tamén a inclusión dalgúns extractos e fragmentos, a miúdo directamente no castelán
orixinal. O libro acompáñase dun apéndice que recolle a bibliografía e outra información
documental, e reproduce cubertas, epístolas, diversa documentación gráfica e outros
peritextos. Cómpre amentar de igual maneira un aparato crítico con máis de 170 notas ao
pé, algunhas de grande extensión.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “A luz de María Silgar”; La Voz de Galicia, “Fugas”, “crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 20 setembro 2019, p. 10.
Define a obra de Pardo de Neyra como un ensaio heteroxéneo de gran densidade dada a
cantidade de documentación e o intenso traballo de interpretación realizado. Indica que
se revelan datos novidosos sobre Carvalho Calero e o seu entorno e se repara na
importancia que exerceu a súa muller, María Ignacia Ramos, e a súa familia política na
obra do ferrolán. Salienta a análise de A gente da Barreira e Os señores da Pana. Revela
que o exemplar cumpre o seu obxectivo, dar a coñecer a figura de María Silgar, autora
dunha obra literaria esquecida.
- Vicente Araguas, “Carvalho por dentro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.108, 6 outubro, p. 32.
Salienta a singularidade do libro, que aborda dende diversas facetas a personalidade do
polígrafo ferrolán. Valórao como un libro moi completo. Tamén se ocupa dos relatos de
María Ignacia Ramos publicados en Vida gallega e Grial.
Referencias varias:
- Xosé María Dobarro, “Anotación”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Estrebillando”, 14
xuño 2019, p. 17.
Xosé María Dobarro, logo de facer unha primeira e superficial lectura da obra, menciona
que botou en falta precisión en aspectos lingüísticos, no título da primeira novela
publicada por Carvalho-Calero, indicando que debería ser o da última edición publicada
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en vida do autor.
Pena, Xosé Ramón, Historia da literatura galega IV. De 1936 a 1975. A ‘longa noite’,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais universitaria, marzo 2019, 544 pp. (ISBN:
978-84-9121-481-6).
Con este cuarto volume, Xosé Ramón Pena continúa o relato da historia literaria galega
que iniciou hai máis de cinco anos e que xa conta cos seguintes títulos: Historia da
literatura galega I. Das orixes a 1853 (Edicións Xerais, 2013), Historia da literatura
galega II. De 1853 a 1916. O Rexurdimento (Edicións Xerais, 2014), Historia da
literatura galega III. De 1916 a 1936. A xeira das Irmandades (Edicións Xerais, 2016) e
Historia da literatura galega IVFRA. De 1936 a 1975. A ‘longa noite’ (Edicións Xerais,
2019). En concreto, este último volume que acaba de ver a luz aborda, a través dos seus
once capítulos, os camiños que percorreu a literatura galega nos máis de corenta anos que
transcorreron entre o alzamento militar de Francisco Franco e a fin da ditadura. Dá a
impresión de que a obra se pode dividir en dúas partes: unha primeira que se centra na
segunda metade dos anos trinta, na década dos corenta e na dos cincuenta e outra segunda,
que aborda os anos sesenta e o comezo dos setenta. Conformarían a primeira parte os
primeiros cinco capítulos. A modo de contextualización, os tres iniciais constitúen o
marco histórico que cómpre ter en conta para comprender a produción literaria do período
en cuestión. O primeiro, titulado “A longa noite de pedra”, constitúe unha aproximación
xeral ao panorama social do momento; o segundo, “Galiza 1939-1975 (I)”, céntrase
fundamentalmente no contexto socioeconómico e político; mentres que o terceiro, “As
coordenadas lingüístico-culturais”, aborda a situación da lingua galega. O capítulo cuarto,
“A literatura de posguerra (I). A lírica”, presenta as principais tendencias poéticas que se
cultivaron na posguerra –o intimismo existencialista, o formalismo/clasicismo
culturalista, a ‘escola da tebra’ etc.–, así como unha aproximación aos seus máximos
expoñentes. De forma análoga, o capítulo cinco, “A literatura de posguerra (II). A prosa
de ficción”, fai o propio co xénero da prosa de ficción, destacando a produción literaria
de Ánxel Fole e de Álvaro Cunqueiro. A segunda parte da obra tamén se abre con tres
capítulos que constitúen unha contextualización xeral do período abordado –esta vez os
anos sesenta e comezo dos setenta–: “Galiza 1936-1975 (II)”, no que se trata o panorama
sociopolítico; “A resistencia cultural”, no que se presenta a situación cultural e “As
coordenadas lingüísticas”, no que se pon o foco sobre a nosa lingua. A continuación, o
capítulo nove, “A lírica: 1962-1975” aborda as principais correntes poéticas que se foron
desenvolvendo durante eses anos –a poesía social, a intimista etc.– e os seus principais
expoñentes, mentres que o capítulo dez, “A prosa de ficción: 1962-1975” trata as
correntes narrativas máis salientábeis –a renovación poética de Blanco Amor, o realismo
social-identitario de Neira Vilas e a narrativa de transición de Xohana Torres–. Pecha este
volume cun capítulo dedicado ao teatro, “O teatro (1936-1973)” no que se dá conta dos
camiños que seguiu este xénero durante a posguerra e a ditadura.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Unha magna obra. Profundo, comprometido, sistemático”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 707, “Libros”, 4 abril 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 651,
13 abril 2019, p. 6.
Salienta que o exemplar continúa contribuíndo a unha contextualización idónea dos
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autores, obras, movementos e correntes da literatura galega. Engade que este cuarto
volume segue a mesma liña de precisión que os anteriores. Destaca nel os estudos
dedicados a Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor, Xosé Neira Vilas, Uxío
Novoneyta e Celso Emilio Ferreiro.
- Vicente Araguas, “A pena non para”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.086, 5 maio 2019, p. 32.
Loa a debida contextualización dende o rigor histórico e dende unha óptica ben actual
deste volume, que considera amplo e rigoroso, ameno, ilustrado e ilustrativo. Salienta que
“os Cunqueiro, Blanco-Amor, Celso Emilio Ferreiro, Novoneyra, Díaz Castro, Xohana
Torres, Méndez Ferrín e ‘tutti quanti’ estudados aquí por Xosé Ramón Pena, abondan
para xustificar (...) unha literatura. Grande para o caso”.
- Cousillas Pena, Paula, “PENSA, Xosé Ramón (2019): Historia da Literatura Galega
IV. De 1936 a 1975, A “longa noite”. Vigo: Xerais, 544 pp.”, Madrygal, n.º 22, 2019, pp.
373-374.
Sobre este volume, considera que estamos ante un “tratado amplo e rigoroso, encadrado
por dúas datas do máis sinaladas”. Lembra a evolución “complexa e chea de atrancos,
dunha literatura que tardou moito en volver arrancar” no período sinalado. Define o libro
como “ameno”, “ilustrado” e “ilustrativo”, unha obra contextualizada dende o debido
rigor histórico.
- Vicente Araguas, “Esforzo enciclopédico”, La Región, “La Revista”, “Con texto”,
“Rabo de nube”, 31 maio 2019, p. 14.
Comeza Vicente Araguas destacando o empeño de Xosé Ramón Pena por codificar a nosa
literatura agora que as enciclopedias están pasadas de moda. Afirma que é unha “mostra
do que se pode, e debe, facer para sistematizar un asunto tan serio”. Repasa brevemente
os principais autores que veñen recollidos e o seu contexto e cualifica esta obra como un
“tomo exemplar”.
- Ramón Nicolás, “Abordaxe sistemática e completa”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 28 xuño 2019, p. 10.
Ramón Nicolás cualifica de “ambicioso” o proxecto de Xosé Ramón Pena, que vai polo
seu cuarto volume, e fai referencia ao vindeiro, en proceso de preparación. Considéraa
unha útil obra de referencia para todas as persoas interesadas no patrimonio literario
galego, dotado dunha exhaustiva documentación, acompañada dunha “acaída
contextualización histórica e socio-política, con especial atención aos determinantes
marcos lingüísticos da época, e un denso e razoado labor de interpretación e valoración”.
Considera este corpus literario composto pola obra dos clásicos da literatura galega, os
seus datos biográficos e o seu contexto, un “traballo rigoroso”.
- Alberte Valverde, “Literatura e silencio”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”, xullo
2019, pp. 85-87.
Alberte Valverde profundiza na obra Historia da Literatura Galega IV. De 1936 a 1975.
A ‘Longa noite’, de Xosé Ramón Pena, que recolle teses de doutoramento, libros, artigos
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e monografías en lingua galega pertencentes ao período 1936-1975 dando a entender co
subtítulo de ‘longa noite’, tomado de Celso Emilio Ferreiro, que se trata dunha época moi
pouco explorada. Esta obra divídese en dous períodos que á súa vez se separan en poesía
e prosa. Cada sección dedicada a un xénero literario distinto conta cunha valoración xeral
previa do autor e chama especialmente a atención o tratamento que fai da Nova Narrativa
Galega. Non obstante, presenta unha ausencia case total de alusión ás vangardas e nótase
gravemente a falta de autores paralelos a outros que si figuran, xa que foron reservados
para un volume posterior.
Referencias varias:
- Salvador Rodríguez, “Xosé Ramón Pena. ‘ A Guerra Civil tronzou o xerme da
normalización cultural de Galicia”, Faro de Vigo, “el sádado”, n.º 1.114, 6 abril 2019, p.
2.
Salvador Rodríguez realiza unha entrevista ao autor da obra, na que fala sobre a relevancia
que lle concede ao papel dos exiliados e sobre o xurdimento de Galaxia. Explica tamén
por que non incluíu a tres importantes figuras galegas da literatura en castelán e,
finalmente, escolle as obras do volume que coida que mellor soportaron o paso dos anos
- Mar Mato, “Pena: ‘O piñeirismo e Galaxia postergaron os autores vangardistas galegos”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 10 abril 2019, p. 36.
Recolle a presentación no Club FARO coa participación de Xosé Luís Méndez Ferrín
como presentador. Pena falou do papel de Galaxia e do piñeirismo no pasado século e
explicou a escolla do título deste cuarto volume. Durante a presentación, Méndez Ferrín
loou a obra por ser unha “historia da literatura de autor” que fusiona os datos literarios
cos políticos e históricos ofrecendo un “resultado óptimo”.
- Rosa Cano, “Chega ‘Historia da literatura galega IV, de 1936 ata 1975”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 12 abril 2019, p. 45.
Rosa Cano faise eco da publicación deste volume. Sinala que na presentación feita na
sede da Real Academia Galega, o académico Xesús Alonso Montero loou o rigor e
riqueza documental da obra. Describe o período de tempo abarcado e afirma que este
volume segue a mesma pauta de achegamento á historia das letras que os anteriores.
- Tino Pertierra, “La historia del cómic gallego”, La Opinión, “Saberes”, n.º 651,
“Música/Cómic”, 13 abril 2019, p. 4.
Tino Pertierra afirma sobre esta obra que “dibuja con metodo riguroso y pasión el retrato
de una generación que revolucionó el cómic de Galicia”. Ademais, coida que é un bo
traballo de recondución dunha tese doutoral a un formato que se adapta a un maior número
de lectores.
- Xosé Luis Couceiro, “Unha singular historia da literatura galega”, El Correo Gallego,
“ECG dominical”, 14 abril 2019, p. 6.
Afirma Xosé Luis Couceiro que esta obra é “resultado dun esforzo e empresa intelectual
que moi poucas veces ten topado parangón na nosa historiografía literaria moderna”.
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Logo de repasar a traxectoria profesional de Xosé Ramón Pena, describe os contidos do
volume. Puntualiza que se opera unha selección en número de autores e de obras
completas por razóns de eficacia estética e destaca o coidado contexto histórico presente
na obra. Para el, esta obra xunto cos seus tres anteriores volumes, conforman a ferramenta
máis apropiada para valorar as nosas letras.
- Xesús Alonso Montero, “A tetraloxía de Xosé R. Pena”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 7 xuño 2019, p. 15.
Afirma que os catro volumes de Xosé R. Pena abranguen todos os xéneros da nosa
literatura e constitúen un coidado traballo.
Quintáns Suárez, Manuel, Roberto Vidal Bolaño, Unha poética teatral xenuinamente
galega, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, 2019, 582 pp. (ISBN: 978-84-453-5325-7).
Monografía do ensaísta e docente Manuel Quintáns (Santa Comba, 1931) descrita na
información paratextual como, sobre todo, «unha homenaxe a Roberto Vidal Bolaño e,
naturalmente, ao teatro galego de onte, de hoxe e de sempre». A obra vai precedida de
senllos prólogos de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística
(intitulado «Roberto Vidal Bolaño, un clásico contemporáneo») e de Armando Requeixo,
secretario do CRPIH. Este último, en «Universo Vidal Bolaño», cualifica o ensaio como
«volume de consulta imprescindible». Quintáns, quen alude ao seu traballo anterior
relacionado con Vidal Bolaño (Santiago de Compostela, 1950-2002), mencionando As
actas escuras (A Nosa Terra, 2005) ou Agasallo de sombras (El Correo Gallego, 1992),
distribúe o seu traballo en catro partes: unha breve introdución, un epílogo, un apéndice
bibliográfico e mais dous índices, un temático e outro coa relación de obras. Ao longo de
vinte e catro capítulos, o autor detense tanto na vida coma na obra dA figura tratada. Neste
sentido, comenta aspectos de relevo como a súa pertenza á Xeración Abrente, un eixe
renovador do teatro galego, o carácter retranqueiro do dramaturgo ou o uso e mais o pulo
dados á lingua en canto que sinal de identidade. Aborda así mesmo cuestións amplas da
historia do teatro galego contemporáneo, decote relacionadas moi directamente con Vidal
Bolaño, como a creación do Centro Dramático Galego en 1984 (da que inicialmente non
participou) ou o veto imposto á súa persoa polo conselleiro de Cultura da época, Víctor
Vázquez Portomeñe, levantado en 1991. Tamén se detén en aspectos importantes da vida
privada do homenaxeado, como a súa separación de Laura Ponte en 1988 ou a unión
laboral e sentimental con Belén Quintáns en 1992, coa que fundou o Teatro de Aquí.
Informa de igual xeito acerca dos premios e distincións acadados polo dramaturgo, entre
eles o Álvaro Cunqueiro en 1991 pola obra Saxo tenor. Aborda así mesmo o momento no
que lle diagnostican un cancro, no ano 2000, que só dous anos máis tarde conclúe co seu
falecemento. Na segunda metade do libro hai información máis técnica e específica
respecto da dramaturxia, as técnicas, as particularidades lingüísticas ou a análise dos
distintos personaxes, temáticas e intencionalidades da súa prolífica obra. O volume conta
con algunha achega gráfica puntual: a fotografía de Vidal Bolaño inserida no inicio e a
ilustración de Xosé Vizoso reproducida a cor na capa e de novo, en branco e negro e con
dous textos de acompañamento, na abertura da IV parte («Unha síntese “improbable”»,
p. 330).
Referencias varias:
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- Montse García, “Manuel Quintáns”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 23 outubro
2019, p. L10.
Faise eco da presentación do libro na sala municipal de exposicións do Concello de Brión,
na que o autor estará acompañado por José Luis García, Valentín García e Armando
Requeixo.
Rei Núñez, Luís, Rafael Dieste. O libre pensamento, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Crónica, marzo 2019, 392 pp. (ISBN: 978-84-9121-484-7).
Extensa biografía do intelectual galego Rafael Dieste (Rianxo, 1899-Santiago de
Compostela, 1981) escrita polo narrador, xornalista e investigador Luís Rei Núñez (A
Coruña, 1958), quen tivo trato con Dieste nos seus tres últimos anos de vida. A obra, de
corte clásico, presenta unha división en dez partes, que á súa vez conteñen entre 3 e 10
capítulos, e avanza consonte unha liña cronolóxica sinxela e progresiva; así mesmo, o
libro contén ao cabo un índice onomástico e mais un ultílogo, sendo aí onde o autor
conecta o texto con anteriores publicacións de seu, nas que tamén abordaba, dende a
admiración, a figura e a obra de Dieste, sobre todo en A travesía dun século. Biografía de
Rafael Dieste (Ediciós do Castro, 1987); mentres que Rei Núñez cualifica aquela como
unha «biografía autorizada», valora a nova como «menos autorizada» e «moito máis
completa». Cabe mencionar, noutra orde de cousas, que non hai, como adoita suceder
neste tipo de publicacións, ningún apéndice gráfico que acompañe o texto. A aparición
de nova documentación así como o paso do tempo –máis de tres décadas dende a
publicación da primeira «biografía autorizada»– permiten que o autor aborde por extenso
os principais fitos na vida de Dieste así como, a miúdo, o seu trato con outros moitos
persoeiros que pasaron e deixaron pouso na súa vida: dende Castelao até Isaac Díaz Pardo.
Así, Rei Núñez analiza o compromiso galeguista e republicano do escritor rianxeiro,
indaga no seu perfil como intelectual desinteresado e discreto, explica a súa condición
plurilingüe, o seu labor nas Misións Pedagóxicas (das que sabe por Pedro Salinas), a súa
vertente como home de ciencia durante o seu tempo no exilio, o seu paso por lectorados
universitarios, a súa designación como académico de número en 1971 ou as dúbidas que
hoxe existen respecto, dalgún xeito a que as posicións e modos de Dieste teñan
continuadores na intelectualidade galega, é dicir, respecto a que chegase realmente a crear
escola.
Recensións:
- Mario Regueira, "Esbozo e relato", Sermos Galiza, n.º 345, "fóradeserie", "ao pé da
letra", 9 maio 2019, p. 6.
O primeiro que resalta Mario Regueira é a relación persoal do autor con Rafael Dieste
nos seus últimos anos de vida, posto que considera que é un contexto que os lectores
deben ter para entender a “escasa base bibliográfica que recolle” e a admiración que
manifesta en moitas cuestións morais e ideolóxicas, “mesmo cando estas poden resultar
discutíbeis”. Sinala tamén que o ton narrativo da obra “chega a parecer monocorde”. Se
ben indica que non se trata dunha fonte de investigación académica fiábel, si considera a
obra unha achega á figura de Rafael Dieste.
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- Montse Penas Presas, “Dos arquivos de Dieste. Brillante exercicio”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, “Libros”, “Letras Galegas”, “Antonio Fraguas”, 17 maio 2019, p. X.
Define o volume como unha demorada e documentada achega a un dos nosos autores
máis recoñecidos, á súa vida, formación, amizades, etc. Remarca a presenza de anécdotas
que fan a Rafael Dieste máis humano e a gran intensidade nos períodos da infancia e da
Guerra Civil. Sobre o estilo de Luís Rei Núñez, táchao de áxil e á vez requintado.
- Ramón Rozas, “Rafael Dieste, dende a fiestra”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 184, 19 maio 2019, pp. 2-3.
Recensiona a obra indicando que o “excelente narrador”, Luis Rei, converte a Dieste no
protagonista dunha novela na que se mergulla a súa figura e no contexto sociocultural,
dende o seu Rianxo natal, a Guerra Civil, o exilio en Bos Aires, as súas clases en
Cambridge e Monterrey até a súa volta a Galicia.
- Miro Villar, “Dúas biografías: Castelao e Dieste”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”,
xullo 2019, pp. 88-93.
Miro Villar achega unha visión persoal sobre dúas obras de carácter biográfico sobre as
figuras de Castelao e Dieste: Rafael Dieste. O libre pensamento, de Luís Rei Núñez, e
Castelao. Construtor da nación. Tomo I. 1886-1930, de Miguel Anxo Seixas Seoane. No
caso da primeira, Rei Núñez reformula a súa biografía anterior, A travesía dun século,
para lograr unha obra máis completa e sen o punto de vista distante que si ofrecía a
anterior. A obra está estruturada en dez capítulos que se corresponden cas etapas da vida
de Dieste e supón a aportación de novos datos para o coñecemento da súa figura.
- Diego Ameixeiras, “Dos arquivos de Dieste”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 19 xullo 2019, p. 10.
Informa da publicación dunha biografía de Rafael Dieste da man do xornalista Luís Rei
Núñez baixo o título Rafael Dieste. O libre pensamento. Este Rafael Dieste que Luís Rei
debuxa é unha persoa libre, un gran xornalista e un incansábel animador das Misións
Pedagóxicas.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, “Biografía e vindicación de Dieste”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 abril
2019, p. 37.
Preséntase a obra como “unha visión vital pasada pola peneira da narrativa” e menciónase
a relación que o biografiado mantivo con Dieste e a súa viúva, Carmen Muñoz. Xesús
Fraga afirma que “O libre pensamento gañou en profundidade con respecto a A travesía
dun século, aínda que mantén a mesma estrutura cronolóxica para debullar unha vida que
de moitos xeitos actúa como espello do século XX”. Repasa a traxectoria vital de Dieste
e o seu vencello con outros intelectuais e recolle a reivindicación que o biógrafo quere
facer sobre a súa figura.
- Lourdes Varela, “Rafael Dieste foi un home radicalmente libre”, La Opinión, “Saberes”,
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“Entrevista”, 4 maio 2019, p. 7.
Recolle unha entrevista ao autor na que explica o que quere aportar con esta biografía e a
escolla do subtítulo O libre pensamento e na que fala sobre Rafael Dieste e a súa obra,
ademais da súa relación con Manuel Antonio, Vicente Risco e Ramón Piñeiro
- Belén López, “Luís Rei. ‘Con Dieste, a novela era a vida”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, 8 abril 2019, p. 22.
Co gallo da presentación do libro en Pontevedra, Belén López entrevista a Luís Rei, con
quen conversa sobre o motivo de volver escribir unha novela sobre o mesmo autor e sobre
a súa relación persoal con el. Rei asevera que con esta obra pretende reivindicar a figura
de Dieste.
- Belén López, “A vida de Rafael Dieste como mergullo nas raíces do noso tempo”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 9 abril 2019, p. 12.
Faise eco da presentación do libro en Pontevedra xunto coas xornalistas María Varela e
Susana Pedreira. Luís Rei defendeu na charla a “contaminación literaria do relato ficticio
e do real” sinalando os puntos en común entre ambos. Na charla, Susana Pedreira fixo
alusión ao escaso número de mulleres presentes na biografía e María Varela interesouse
pola figura de Carmen Muñoz.
- Lourdes Varela, “Lúis Rei Núñez. ‘Rafael Dieste foi un home radicalmente libre”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 710, “Entrevista”, 25 abril 2019, p. V.
Na entrevista a Luís Rei Núñez explica o que quere aportar coa súa biografía de Rafael
Dieste, que é ofrecer “un retrato de corpo enteiro”, máis alá de estudos sobre aspectos
concretos. Repasa os xéneros literarios nos que se desenvolveu Dieste, a súa relación con
outras figuras da literatura galega e os seus últimos anos de vida.
- S. S., “Presentan un libro sobre Dieste en su casa de Rianxo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 8 outubro 2019, p. 30.
Informa da presentación do libro na casa de Rafael Dieste o 22 de outubro ás 20.30 horas.
Indica que acompañarán ao autor Adolfo Muíño, Xosé Ricardo Losada e Amparo
Cereixo.
Rodríguez Pastoriza, Francisco, A obra xornalística de José Gómez de la Cueva (Johan
Carballeira), Santiago de Compostela: Editorial Laiovento, col. Catálogo xeral, n.º 368,
marzo 2019, 278 pp. (ISBN: 84-8487-434-8).
Estudo que realiza o profesor e xornalista Francisco Rodríguez Pastoriza (Bueu, 1950)
sobre a produción xornalística de José Gómez de la Cueva, máis coñecido polo seu
pseudónimo, Johan Carballeira (Vigo, 1902 - Poio, 1937), autor tamén de poesía, teatro
e narracións breves e quen tamén foi o último alcalde republicano da vila de Bueu. A obra
iníciase cun breve limiar da autoría do profesor e escritor Arturo Sánchez Cidrás. A
continuación reprodúcese o artigo de Rodríguez Pastoriza «En memoria de Johan
Carballeira, último alcalde republicano de Bueu», publicado orixinalmente no Faro de
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Vigo no 80 cabodano do asasinato de Carballeira. A continuación, Rodríguez Pastoriza
leva adiante un estudo dos textos que Carballeira foi publicando en diversas publicacións
periódicas, nomeadamente galegas (Faro de Vigo, El Pueblo Gallego), vertebrado arredor
das principais temáticas cultivadas polo xornalista: escritos sobre a proprio oficio, sobre
diversos aspectos da realidade cotiá, sobre crítica social e política, sobre o amor a Galicia,
sobre os acontecementos da vila de Bueu, sobre a lingua galega ou sobre a crítica cultural,
entre outros.
Recensións:
- Pilar Ponte, “Leccións dende o pasado. Memoria de Johan Carballeira, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 710, “Libros”, 25 abril 2019, p. VI.
Recensión do volume de Francisco Rodríguez Pastoriza, que achega ao lectorado á
biografía de Johan Carballeira para logo realizar un percorrido pola súa produción
clasificada en función de cinco temáticas (crítica social e política, sentimento galego,
Bueu, lingua galega e xornalismo cultural). Asevera que se trata dunha lectura interesante
ao ofrecer unha ordenada selección das liñas xornalísticas de Johan Carballeira, que son
verdadeiras leccións dende a Galicia do pasado.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Cita con Johán Carballeira”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 20
marzo 2019, p. 8.
Indica que asistirá á presentación do volume o 21 de marzo na galería Sargadelos de
Urzáiz, 17, en Vigo, ás 20.00 h.
- Ramón Rozas, “O xornalismo de Johan Carballeira”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 25 marzo 2019, p. 8.
Faise eco da publicación da obra, considerándoa “un libro necesario para manter acesa
aquela mirada que se reflectiu nas ondas tranquilas do mar de Bueu”. Repasa a traxectoria
de Johan Carballeira e fai fincapé no vínculo da vila de Bueu coa súa figura.
- Xosé Luís Méndez Ferrín, “Johán Carballeira na lembranza”, Faro de Vigo, “el sábado”,
n.º 1.114, “No fondo dos espellos”, 6 abril 2019, p. 4.
Recolle a publicación do que indica que será un libro relevante para a historia política e
cultural de Galicia para logo repasar a vida e traxectoria de Johan Carballeira. Afirma que
o libro destaca a dimensión xornalística de Johan Carballeira e sinala que xa é momento
para comezar a afondar na súa obra poética.
Sánchez Ferraces, Xosé Luís, Baixo o signo da bipolaridade. A poesía de María Mariño
Carou, Vigo: Editorial Galaxia, col. Ensaio, n.º 96, setembro 2019, 248 pp. (ISBN: 97884-9151-392-6).
Este estudo ábrese cun limiar no que Xesús Alonso Montero presenta brevemente o ensaio
e dá conta da súa relación persoal con María Mariño. Despois, o autor, Xosé Luís Sánchez
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Ferraces (Ferrol, 1946), esculca a obra de María Mariño (Noia, 1907 - Folgoso do Courel,
1967) dende o eido da psicoanálise. Despois do prólogo e mais da introdución, o volume
estrutúrase nos seguintes capítulos: “A poesía de María Mariño”, “A infancia: o casulo
agarimento do deprimido”, “Antes que a depresión foi a perda”, “María Mariño baixo o
signo da polaridade”, “A bipolaridade: un trastorno bifacial, recorrente, oscilante e
traizoeiro”, “O eu bipolar é un texto. Haino que descifrar”, “Un eu dividido. ¿Dous ou
máis eu?”, “Máis símbolos poéticos da bipolaridade mariñana”, “A morte”, “Felizmente,
María, equivocácheste”, “A compaña da natureza” e “Unha escritura enferma”. Péchase
coa conclusión, onde se establece que a poeta empregou a canle poética para reflectir “as
experiencias afectivas e emocionais dunha alma sensible, sentidas e sufridas por mor da
bipolaridade”, e a bibliografía.
Seixas Seoane, Miguel Anxo, Castelao. Construtor da nación. Tomo I. 1886-1930,
Vigo/Santiago de Compostela: Editorial Galaxia/Consorcio de Santiago, col. Grandes
biografías, n.º 1/Biblioteca científica do Consorcio de Santiago, 2019, 1334 pp. (978-849151-318-6/978-84-16753-36-9).
O historiador Miguel Anxo Seixas (Arzúa, 1960), especialista na figura e na obra de
Castelao, achega neste volume a primeira parte da biografía de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao (Rianxo, 1886-Bos Aires, 1950), das tres que comporán o total, que abrangue
dende o seu nacemento o 29 de xaneiro de 1886 até 1930, cando no mes de setembro se
acada o coñecido como Compromiso de Barrantes, importante fito do republicanismo
galego. O volume principia cunha introdución na que, amais de incorporar os
agradecementos e explicar o proxecto e as súas motivacións dun xeito global, reflexiona
sobre a edición de biografías en lingua galega, cuxa nacenza fixa en 1933, coa publicación
de Murguía, de Vicente Risco. Así, por medio da exposición de distintos modelos e da
mención a logradas biografías de persoeiros galegos e foráneos, apunta que o seu traballo
se concibiu «como un diario persoal». A seguir, a biografía estrutúrase en 9 capítulos nos
que aborda unha crónica en orde cronolóxica de todos os fitos biográficos (coma tal,
nacenza en Rianxo, viaxe a Bos Aires para se reencontrar co pai, a vida na Pampa
arxentina, o regreso á vila natal, o bacharelato en Compostela, os estudos de Medicina,
as estadías en Madrid, o establecemento en Pontevedra, o ingreso no Seminario de
Estudos Galegos ou a morte do fillo) e as distintas facetas e intereses do intelectual
rianxeiro, dedicándolles atención á súa obra literaria e ás súas colaboracións na prensa e
ao seu labor como debuxante e pintor autodidacta. Seixas Seoane achega multitude de
datos, dende os enderezos exactos dos moitos e dispares domicilios polos que pasou
Castelao até o número de reses, os montantes de pago ou as taxas de alfabetización na
Galicia da época, ademais de incluír un aparato de case 2.000 notas e referencias nas que
apoiar determinadas aseveracións. O volume conclúe cun apéndice gráfico de 30 páxinas.
Recensións:
-Miro Villar, “Dúas biografías: Castelao e Dieste”, Grial, n.º 223, “O espello das letras”,
xullo 2019, pp. 88-93.
Miro Villar achega unha visión persoal sobre dúas obras de carácter biográfico sobre as
figuras de Castelao e Dieste: Rafael Dieste. O libre pensamento, de Luís Rei Núñez, e
Castelao. Construtor da nación. Tomo I. 1886-1930, de Miguel Anxo Seixas Seoane. No
caso da que nos ocupa é froito de numerosas reformulacións, posto que busca sintetizar a
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vida e obra dunha figura de xigantescas proporcións como é Castelao, está estruturada en
nove capítulos que aportan, máis que datos estritos sobre a figura do escritor, un marco
histórico e situacional moi amplio e un gran número de pequenos detalles que foron
pasados por alto noutras biografías previas.
Recensións:
- Xesús Fraga, “Castelao, das pólas ás raíces da árbore”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2
xuño 2019, p. 31.
Xesús Fraga define esta obra como “un proxecto monumental por extensión, (...), alcance
e minuciosidade”. Destaca que se recolle moita información que ficaba oculta e que, das
pescudas realizadas polo autor, se pode ir creando un retrato de Castelao a partir de
características físicas e de personalidade, perseguindo o obxectivo de ofrecer unha imaxe
máis completa da polifacética figura.
- Mario Regueira, “Entrando no labirinto. Castelao en todas as dimensións”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 717, “Libros”, 13 xuño 2019, p. VI.
Destaca que o autor recompila todos os elementos que formaron parte da vida de Castelao,
os públicos e os privados, organizando nun eixo cronóloxico un tomo que recolle todas
as dimensións de Castelao (artista gráfico, escritor, político) a un tempo. Indica que, como
adaptación dunha tese de doutoramento, hai datos que poden sobrar ao público en xeral.
Afirma que “pode que o autor nos faga dar algún rodeo ocasional ao longo do libro, pero
consegue o seu obxectivo, que é encamiñarnos cara a saída”.
- X. L. Méndez Ferrín, “Castelao en xermolo”, Faro de Vigo, “El sábado”, “No fondo
dos espellos”, 2 novembro 2019, p. 4.
Repasa a vida de Castelao co gallo de presentar o volume, do cal indica que está escrito
cun estilo singular, cun galego marcado de purismo. Salienta que a narración,
acompañada dunha práctica de alta retórica, logra unha lectura deiletábel e asevera que
Seixas realizou un excelente traballo histórico.
Referencias varias:
- Montse García, “Presentan la biografía de Castelao”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Publicaciones”, 6 xuño 2019, p. L9.
Faise eco da presentación do volume de Miguel Anxo Seixas Seoane no Museo do Pobo
Galego.
- ECG, “Luz sobre la vida de Castelao en su última biografía”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 7 xuño 2019, p. 22.
Dá conta da presentación do volume no Museo do Pobo Galego, explicando que se trata
dunha obra publicado polo Consorcio de Santiago xunto á editorial Galaxia.
- Caetano Díaz, “Escoitando a voz dos vencidos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas
asombradas”, “A Miguel Anxo Seixas, historiador e autor da biografía máis completa de
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Castelao”, 9 xuño 2019, p. 6.
Afirma Caetano Díaz que “só un historiador comprometido co seu país, sen medo aos
retos do tempo que lle tocou vivir, podía asumir a ciclópea e tarefa de escribir a máis
exhaustiva e luminosa biografía de Castelao”. Salienta que se trata dunha publicación
para recuperar a memoria histórica e que debuxa as liñas mestras da Galicia do porvir.
- Ocampo E., “ Seixas. ‘As ‘Cousas da vida’ de Castelao en FARO acadaron a simpatía
do público co autor”, Faro de Vigo, “Sociedad”.29 outubro 2019, p. 34.
Faise eco da presentación do volume na hemeroteca da Escola de Artes e Oficios de Vigo
o 29 de outubro ás 20.00 horas. No acto, acompañarán ao autor Xosé Luís Méndez Ferrín
e Francisco Castro. Explica que este é o primeiro dos tres vollumes sobre a biografía de
Castelao, “coincibida case coma un diario, na que se recrean os fitos máis poliédricos da
súa cronoloxía persoal e pública (...)”.
Silveiro Fernández, Héctor M., Cartas e composiciois autógrafas de Antonio Fernández
Morales e Mariano Cubí. Transcrición dun legado inaugural berciano do Rexurdimento,
A Coruña: Real Academia Galega, Anexos BRAG 2, 2019, 176 pp. (978-84-87987-236).
Héctor M. Silveiro Fernández (Vilafranca do Bierzo, 1964), académico correspondente
da RAG, achega unha obra de divulgación continuadora doutros traballos previos de
investigación realizados por el mesmo ao redor da figura de Antonio Fernández Morales
(Astorga, 1817-Cacabelos, 1896). Recupera o autor a correspondencia de Fernández
Morales co filólogo Mariano Cubí (Malgrat de Mar, 1801-Barcelona, 1875), no marco do
Rexurdimento, polo que ofrece información directa e de primeira man non só relativa á
época en curso senón tamén sobre os Ensayos en dialecto berciano (1861), a meirande
obra do autor tratado. As misivas aparecen reproducidas non só a través do escaneamento
dos orixinais manuscritos, senón tamén na forma transcrita, mesmo con algunhas
peculiaridades de formato tales como o riscado ou os subliñados puntuais de palabras e
frases. O libro acompáñase ademais dun limiar de corte analítico, no que se achegan os
respectivos perfís dos persoeiros (e imaxes ilustrativas de cadaquén), así como múltiples
claves de lectura (con espazo tamén para as peculiaridades do galego do Bierzo e máis
concretamente para o de Fernández Morales), a debida posta en contexto, un apéndice
bibliográfico e máis un índice colocado ao cabo da obra. Cabe sinalar a maiores que os
contidos –agás as imaxes– xa se publicaran previamente no Boletín da Real Academia
Galega (379, 241-305).
Referencias varias:
- ECG, “A RAG recolle as cartas de Fernández Morales nun libro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 3 decembro 2019, p. 37.
Informa da presentación da publicación do volume que recolle as cartas que Antonio
Fernández Morales lle escribiu a Mariano Cubí entre os anos 1847 e 1848. Salienta a
relevancia da publicación dos textos para a literatura galega, posto que neles o poeta
plasmou os seus primeiros versos escritos en galego, animado polo filólogo catalán. Estas
composicións formaron parte dos Enayos poéticos en dialecto berciano, publicado en
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1861. Os encargados da presentación foron o presidente da academia, Víctor F. Freixanes,
e o autor, Héctor Silveiro.
Toro, Suso de, Dentro da literatura, Vigo: Xerais, col. Ensaio, 2019, 192 pp. (ISBN:
978-84-9121-466-3).
Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956) ofrece neste volume unha reflexión persoal
sobre a literatura e o significado do feito de escribir, tanto dende a perspectiva do
individuo lector como dende a súa pertenza a un sistema literario concreto no que
participa como autor. Ábrese cun limiar no que revela que este traballo responde a un
encargo do seu amigo Xosé Manuel Rodríguez-Abella Gómez (Santiago de Compostela,
1957-2018), quen o convidara a preparar un traballo destinado aos lectores novos que os
introducise na esencia da literatura. A seguir, a través de vinte e sete capítulos titulados,
o autor compostelán vai propoñendo diversas cuestións relacionadas co oficio de escribir
e as consecuencias que implica elixilo, a relación entre lingua e literatura, o papel da
crítica, a función dos escritores comprometidos, a figura do denominado escritor nacional,
a importancia do oído e do lido na escrita ou a soidade que arrodea a creación. Presta
atención tamén ao papel do lector, quen exerce un acto particular e íntimo, e tamén á
construción do canon. A este respecto, valora a súa utilidade para educar no
recoñecemento e a admiración de obras do pasado, malia poñer de manifesto as relacións
de poder que subxacen na súa constitución e que deixan á marxe a produción de
comunidades estigmatizadas ou a das linguas sen Estado. Así mesmo, atende á relación
que se establece entre o escritor e a comunidade á que pertence, insistindo na importancia
do pasado e a memoria dese contexto social. Neste sentido, repasa os casos de James
Joyce e a súa posición de enfrontamento coa cultura inglesa, poñendo de manifesto que
se trata dun autor e unha obra que non existiría sen esa dialéctica coa súa comunidade; ou
de Rosalía de Castro, que rompeu de vez coa comunidade á que pertencía e renunciou a
escribir en galego. O discurso preséntase salpicado de referencias a obras e autores –entre
outros, Borges, Cervantes, Shakespeare, Samuel Beckett, Thomas Hardy, Thomas Mann,
Virginia Woolf, Conrad, Celso Emilio Ferreiro, Ford Madox Ford–, ademais de anécdotas
e vivencias persoais arredor da súa carreira literaria e consellos dirixidos a quen pretenda
emprender o camiño da escritura literaria, a modo de guía para futuros escritores ou
escritoras.
Recensións:
- Pilar Ponte, “O milagre de escribir. Para o noso apetito lector”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, “Libros”, 21 febreiro 2019, p. VI.
Explica que o ensaio de Suso de Toro se caracteriza pola fluidez, achegando ao lector
todo o que aprendeu na súa angueira como escritor. Indica que o autor versa sobre o poder
da palabra, a orixe do feito literario, a fama, a creación dun canon e a liberdade do escritor.
Considera o volume unha “obra de cabeceira” para todos aqueles admiradores da
literatura.
- Vicente Araguas, “O novelista que o quería todo”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1075, 17
febreiro 2019, p. 32.
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Vicente Araguas cualifica o libro de Suso de Toro como “moi sabedor (e sabido) escrito
en doses pequenas, graxeas ou pilulas, con opinións (...) altamente individuais”. Entende
a obra como imprescindíbel e explica que versa sobre a súa relación de amor pola
literatura, onde expresa inquietude pola relación dos máis novos coa literatura en papel e
onde loa as bibliotecas.
Referencias varias:
- Daniel Salgado, “Reflexións dun escritor sometido a crise”, Sermos Galiza, n.º 331,
“fóradeserie”, 24 xaneiro 2019, p. 7.
Daniel Salgado dá conta da publicación de Dentro da Literatura, onde o autor “se debruza
sobre as causas e consecuencias da escritura”. Daniel Salgado destaca a idea recollida no
primeiro capítulo, sobre a “carpintaría” da escritura. Salienta tamén as reflexións do
escritor sobre de boicotear o modelo de escritor co que el se formou e sobre a
popularidade.
- Manolo Fraga, “Eu quixen contar o que aprendín’, di o escritor Suso de toro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 29 xaneiro 2019, p. 38.
Faise eco da publicación da última obra de Suso de Toro na que fala da súa experiencia
como escritor, un libro no que conta todo o que aprendeu, obra proposta polo seu amigo
Xosé Manuel Rodríguez-Abella. De Toro fala das calidades para ser escritor e da perda
de prestixio social da literatura.
- Montse García, “Suso de Toro presenta ‘Dentro da literatura”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 6 febreiro 2019, p. L9.
Informa da presentación na Librería Numax o 6 de febreiro. No acto, o autor estará
acompañado de Carlos Hidalgo, Manuel González Herrán e Manuel Quintáns Suárez.
- E. P., “Suso de Toro ofrece su visión ‘personalísima’ en ‘Dentro da Literatura”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 7 febreiro 2019, p. 36
Faise eco da presentación do libro na sala Numax en Santiago de Compostela. Explica
que o lume trata de ser unha introdución á literatura e un relato da conformación dun
escritor, no que ofrece unha versión moi persoal da escritura e a literatura.
- Manuel Gago, “Cultura aleatoria”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 171, “SeiSentidos”, 17 febreiro 2019, p. 5.
Afirma Manuel Gago que o libro é “fermoso e sinxelo” e indica que se trata dunha obra
de ensaio na que o autor versa entre a “disonancia posible entre o autor e a súa obra”.
- Cuca M. Gómez, “Comidas de reinauguración”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “Encuentros”, 7 abril 2019, pp. 70-71.
Fai referencia á presentación da obra no “Vermú entre libros” da Libraría Paz.
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Varela Puñal, Diana, Diario sen datas dunha aborixe galega, Santiago de Compostela:
Laiovento, col. Narrativa, n.º 370, marzo 2020, 152 pp. (ISBN: 978-84-8487-442-3).
Diana Varela Puñal (Corme, 1981) ofrece nesta obra conformada por unha nota inicial da
autora, de carácter introdutorio, e 22 pezas de extensión breve sobre cuestións variadas.
Cun ton reflexivo en primeira persoa, Varela Puñal analiza asuntos tales como a
formación da identidade (tanto individual coma colectiva), o feminismo e o progresismo
(por exemplo, de forma destacada, en «Esquerda caviar») ou os múltiples agravios
sufridos polos galegofalantes en canto á continuada conculcación de dereitos, sobre todo
no ámbito que a autora –avogada en exercicio– mellor coñece: os tribunais de xustiza
(«Diario dunha muller aborixe»). Unha das constantes é a denuncia dos privilexios, sexa
para a familia Franco no caso do espolio do Pazo de Meirás («Impostos aos aborixes»)
ou para o castelán fronte ás restantes linguas oficiais do Estado («Ser ou non ser»).
Aborda así mesmo cuestións léxicas, como a teima nas formas deturpadas para, por
exemplo, o topónimo Sanxenxo –tamén en «Ser ou non ser»– e relativas á prosodia e aos
prexuízos que acaban por vincular lingua neutra e poder («Diario dunha nena aborixe»).
Como parte do discurso, a autora apuntala ou matiza algunhas reflexións mediante a
alusión a ideas de destacados persoeiros en diversos ámbitos, dende Doris Lessing,
Elisabeth Badinter ou Virginia Woolf até Kapuscinksi, Albert Einstein, Stefan Zweig ou
Albert Camus, amais de multitude de persoeiros cun vencello directo con Galicia e a
miúdo co galeguismo: Alexandre Bóveda, Noriega Varela, Rosalía de Castro, Castelao...
Outros temas sobre os que opina son o coido do medio ambiente, o feísmo, os recitais de
poesía, a relixión, o papel da Conferencia Episcopal Española ou as distintas versións do
panem et circenses romano que hoxe gobernan cando menos unha parte da sociedade.
Recensións:
- Estro Montaña, “Definindo a identidade. Con poesía e con rebeldía”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, “Libros”, 9 maio 2019, p. VI.
Indica que Diana Varela Puñal presenta unha manda de ensaios moi breves nos que
analiza os asuntos da realidade que máis lle interesan. Defende a dignidade ética en
cuestións como a violencia, a atención aos maiores, a desigualdade ou a deturpación da
paisaxe. Considera o volume un libro con frescura ben encadrado na actualidade.
- Armando Requeixo, “Eu tamén aborixe”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1090, 2 xuño 2019, p.
30.
Armando Requeixo comeza repasando a traxectoria literaria da autora para logo presentar
brevemente o libro, definíndoo como diario de vivencias no que a autora versa sobre o
concepto de identidade, a poesía e a ética. Destaca nesta o sentimento de “aborixe galega”,
o tratamento que se lle dá aos nacionalismos periféricos e as páxinas dedicadas á ética e
a estética. Afirma que continuaría loando a claridade coa que expón diversos temas
recollidos no libro, mais, como na columna non ten espazo abondo, insta a unha imperiosa
lectura da obra e a actuar en consecuencia.
- César Lorenzo Gil, “Longas columnas de opinión”, Tempos Novos, n.º 271, “Cultura”,
“Protexta”, “Ensaio”, decembro 2019, p. 83.
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César Lorenzo Gil fai unha recensión do ensaio Diario sen datas dunha aborixe galega,
de Diana Varela Puñal. Escrito nunha lingua directa e coloquial, a autora reflexiona sobre
tres alicerces fundamentais: identidade, ética e poesía. O ensaio “que podemos catalogar
como unha obra de opinión xornalística”, presenta algunhas taras, segundo Lorenzo Gil,
tanto na forma coma no contido: algúns dos motivos polos que o autor amosa o seu
descontento coa obra son o ton agresivo, as opinións pouco fundamentadas, o discurso
desestruturado e o desleixo lingüístico.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Diana Varela Puñal. ‘Cualificarme a min mesma de aborixe é un acto
de rebeldía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 718, “Entrevista”, 20 xuño 2019, p.
V/ La Opinión, “Saberes”, “Entrevista”, 29 xuño 2019, p. 7.
Entrevista a Diana Varela Puñal na que fala das súas ocupacións e da fundación da súa
editorial. Pon de relevo a poesía e a ética e fala de como lle viu á mente a idea de escribir
o libro. Opina tamén nesta entrevista sobre o movemento feminista e o nacionalismo
galego.
- Diana Varela Puñal, “Diario dunha aborixe galega”, Sermos Galiza, n.º 353,
“fóradeserie”, “literatura”, 4 xullo 2019, p. 7.
A autora indica que comezou a escrita da obra logo de varios desprezos vividos por
empregar o galego, especialmente cando no xulgado se lle requiriu falar en español. Para
ela, a intelectualidade é allea aos problemas reais e afirma sentirse reprimida polos
integrantes da súa mesma cultura. Define o seu diario como un relato de vivencias, “un
libro que tenta buscar os valores non na política, nin nos protagonistas dos medios de
comunicación, senón na propia conciencia, na coherencia vital, no respecto polos non
maiores como símbolo de progreso, na ecoloxía, no poder da tenrura e da poesía”.
VV. AA., Ler e vivir. Homenaxe a Luís Alonso Girgado, Armando Requeixo (ed.),
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, xaneiro 2019, 329 pp. (ISBN: 978-84-453-5317-2). ♦
Este volume, ao coidado de Armando Requeixo e publicado polo Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, eríxese como un tributo a Luís Alonso Girgado
(Ferrol, 1946), profesor catedrático de Lingua e Literatura Galegas, investigador de
literatura galega no CRPIH, crítico e colaborador en diversas revistas literarias. Para
comezar, Román Rodríguez González (Conselleiro de Cultura e Turismo), Valentín
García Gómez (Secretario Xeral de Política Lingüística), Manuel González González
(coordinador científico do CRPIH) e o propio editor, Armando Requeixo (Secretario
Científico do CRPIH), asinan uns textos a modo de saudación. Logo dunha cronoloxía
biográfica de Alonso Girgado, ofrécese unha escolma de textos da súa autoría que viron
a luz en diversos formatos: en edicións facisimilares (textos sobre publicacións
periódicas: Aturuxo, Posío, Alba, Alma Gallega, Yunque ou Saudade, entre outras), na
prensa (textos sobre Ferrol e letras de Hispanoamérica) e en libros e revistas (arredor da
produción literaria de Castelao, Ánxel Fole, Rafael Dieste, Avilés de Taramancos, Xosé
María Álvarez Blázquez, Uxío Novoneyra e Filgueira Valverde). En último lugar
atopamos un epistolario no que podemos ler comunicacións que lle enviaron ao autor
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emisarios como Claudio Rodríguez Fer, Miguel Anxo Fernán Vello, Salvador GarcíaBodaño ou Pepa Barrios, entre outros.
Referencias varias:
- Koro Martínez, “Ler vivir’, merecidísima homenaxe no Ramón Piñeiro a Alonso
Girgado”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19 setembro 2019,
p. 37.
Repasa a traxectoria de Luís Alonso Girgado e indica que o 20 de setembro se presentará
o volume no que se recolle dende o seu currículo académico, até unha cronobiografía,
con diversos ensaios e artigos. Salienta a Laura Piñeiro Pais como destacada colaboradora
e a Armando Requeixo como editor.
- Koro Martínez, “O mundo da cultura homenaxea hoxe a Luís Alonso Girgado”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 setembro 2019, p. 37.
Informa da homenaxe que terá lugar no propio día a Luís Alonso Girgado, impulsada polo
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e a Secretaría Xeral de
Política Lingüística. Na cerimonia, que comezará no pazo de San Roque, presentarase o
ensaio Ler é vivir. Homenaxe a Luís Alonso Girgado, que compila ensaios e artigos
escritos polo homenaxeado, unha cronografía sobre el elaborada por Armando Requeixo
e diversas fotografías de Alonso Girgado.
- Rosa Cano, “Luis Alonso Girgado, protagonista dunha homenaxe que honra ás letras”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 21 setembro 2019, p. 35.
Faise eco da homenaxe que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
lle rendeu a Luís Alonso Girgado, con motivo da súa xubilación. Lembra os poemarios
recuperados por el, as súas entregas dos Cadernos Ramón Piñeiro e o case medio cento
de facsimilares. No acto, no que participaron Valentín García, Manuel González,
Armando Requeixo, Víctor F. Freixanes e Claudio Rodríguez Fer, presentouse o volume
homenaxe ao profesor, investigador e crítico literario.
- Guillermo Llorca Freire, “Unha gratitude compartida para un ferrolán exemplar”; Diario
de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 1.106, 22 setembro 2019, p. 35.
Con motivo da publicación do volume, repasa a longa traxectoria de Luís Alonso Girgado
e a súa contribución cultural na súa cidade natal, Ferrol.
VV.AA., Hei de entrar no meu povo: reivindicarmos Carvalho Calero, Ferrol: Embora,
outubro 2019, 200 pp. (ISBN: 978-84-949843-9-6).
Volume colectivo adicado á figura de Carvalho Calero, co obxectivo de volver á súa
figura e incidir na importancia que esta merece. Comeza cun breve limiar a cargo de
María Victoria Carballo-Calero Ramos, con data no 19 de maio de 2018, no que
recompila a vida do homenaxeado, o seu pai; mentres que a continuación prosegue un
Manifesto carvalhista, no que se declara a intención de reivindicar ao autor ferrolán e
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divulgar a súa obra e pensamento, que é seguido, á súa vez, da homenaxe propiamente
dita. Esta homenaxe está dividida nos capítulos intitulados “Carvalho Calero e a política
(1926-1990)” a cargo de Bernardo Máiz Vázquez, “Ricardo Carvalho Calero, o estudoso
da literatura” coa autoría de Henrique Dacosta López, e “Carvalho Calero, lingüista por
amor” de Xosé María Dobarro Paz. Continúa unha detallada “Cronobiografía de Ricardo
Carvalho Calero”, a cargo de Bernardo Máiz xunto a un “Ato final na Capela do Antigo
Hospital de Caridade, Ferrol, 19 de maio de 2018”, presentado por Xosé Manuel Pazo
Blanco, no que se dá conta de diversos poemas dedicados á figura do homenaxeado.
Finaliza o volume cun “Apéndice gráfico” e con outro “Apéndice documental”;
culminado cos correspondentes agradecementos. Inclúe os seguintes estudos no que
concirne á literatura galega:
- Henrique Dacosta López, “Ricardo Carvalho Calero, o estudoso da literatura”, pp. 5564.
Repaso do traballo no eido da literatura do autor homenaxeado. Focalízase esencialmente
no traballo de Carvalho Calero como crítico literario, con especial relevo da Historia da
Literatura Galega Contemporánea, os seus estudos sobre Rosalía de Castro ou a
valoración que fai de Ramón Otero Pedrayo. Finalmente sinala tamén o seu traballo como
editor e orador.
- Bernardo Máiz Vázquez, “Cronobiografía de Ricardo Carvalho Calero”, pp. 107-114.
Recompilación de todos os feitos acaecidos ao longo da súa vida; incluíndo os do eido
literario.
- VV.AA, “Ato final na capela do antigo Hospital da Caridade de Ferrol”. pp. 115-134.
Descrición do acto en homenaxe a Carvalho Calero, no que se inclúen unha serie de
poemas ao seu nome coa autoría de Vicente Araguas, Iolanda Teixeiro Rei, Marcos
Abalde Covelo, Aitana Tizón e Roi Sanz, Karlotti Valle e Guillermo Ferrández, Miguel
Anxo Fernán Vello, Medos Romero, Eva Veiga e Xosé María Álvarez Cáccamo.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Un carballo en Ferrol”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.113, 10 novembro
2019, p. 32.
Loa a participación no volume de Bernardo Máiz, Henrique Dacosta e Xosé María
Dobarro, que veñen acompañados dun chamativo conxunto gráfico. Salienta tamén a
“coroa poética a prol deste Carvalho”, cun mollo de poemas participantes no recital do
19 de maio de 2018. Salienta que este fermoso volume homenaxe foi posíbel grazas a
Xosé María Dobarro Paz, Bernardo Máiz Vázquez, Xosé Manuel Pazo Blanco e Vítor
Santalla Gil. Bota en falta os traballos de Aurora Marco, Carmen Blanco e Claudio
Rodríguez Fer.
VV. AA., Non me deas diñeiro / polo que che dou. Tributo académico a Avelino Díaz
(1897-1971), vol. 1, Benigno Fernández Salgado e Tina Poethe (eds.), Santiago de
412

Compostela: 3D1T0R4, febreiro 2019, 122 pp. (ISBN:978-84-947180-2-1).
Dúo de volumes en homenaxe a Avelino Díaz, este primeiro dedicado á súa faceta como
poeta. No propio limiar, os editores explican que este tributo académico ao autor
orixinario de Meira se centrará en facer memoria de tres das facetas do polígrafo: a de
poeta, a de xornalista e a do seu activismo e compromiso coa cultura. Este primeiro
volume conta coas achegas de Benigno Fernández Salgado, Paulino Novo Folgueira,
Alicia Sentí Janssen e Andrea Castelo Veiga, Ana Acuña, Rocío Villanueva González e
Icía Moreiras Villamarín, Sofía Malvido Cordeiro, Paco Veiga e Josefa Piñeiro. No que
concirne á literatura galega, contén os seguintes capítulos:
- Benigno Fernández Salgado, “Xustiza poética para Avelino Díaz – memoria literaria e
reparación histórica”, pp. 11- 38.
Fernández Salgado parte do marco teórico da “xustiza poética” de Nussbaum para estudar
a obra literaria de Avelino Díaz, interpretando a ausencia do autor das antoloxías e
historias da literatura galega como efecto colateral da represión franquista. Explora a obra
poética de Díaz identificando cinco topoi: a terra, o amor, o compromiso e a solidaridade,
a sensibilidade ante a natureza e a existencia humana. Explica tamén os motivos para
darlle un lugar de visibilidade a Avelino Díaz no panorama das nosas letras.
- Paulino Novo Folgueira, “Apelativos e significados aplicados a persoas na obra de
Avelino Díaz, pp. 39-62.
Estuda os apelativos de carácter expresivo que aparecen na obra en galego de Avelino
Díaz, elaborando un glosario no cal analiza os parámetros de “lingua de substrato e de
adstrato”, “fontes da lingua literaria”, “palabras de uso literario inédito”, “outras
características da lingua literaria” e lista os apelativos recollidas na súa obra baixo o
epígrafe de “léxico aveliniano de apelativos e insultos”.
- Alicia Sentí Janssen e Andrea Castelo Veiga, “Que din os rumorosos? Referencias celtas
en Debezos de Avelino Díaz”, pp. 63-76.
Sentí Janssen e Castelo Veiga parten da hipótese da influencia que as tres grandes figuras
do Rexurdimento galego exerceron na linguaxe de Avelino Díaz, en particular a figura de
Eduardo Pondal xunto con Manuel Murguía, que o inspiraron a seguir unha liña celtista
na súa escrita. Para tal fin, seleccionan os poemas de Debezos que fan alusión ao mundo
celta
- Ana Acuña, “Santa, compañeira e natureza viva. A muller na obra en galego de Avelino
Díaz”, pp. 77-84.
Analiza a presenza da muller na poesía galega de Avelino Díaz dende a perspectiva do
ecofeminismo e a asociación entre a muller e a natureza como un factor de creatividade
e mantemento da vida.
- Rocío Villanueva González e Icía Moreiras Villamarín, “Desde Bos Aires con amor’.
Tipos de amor en Debezos e Pallaregas de Avelino Díaz”, pp. 85-98.
Exploración dos diferentes tipos de amor presentes na obra literaria en galego de Avelino
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Díaz, amentando o amor romántico do poemario Debezos (apaixoado, á familia e á terra),
o amor erótico de Pallaregas (o amor apaixoado e o amor á terra),.
- Paco Veiga, “A infancia e os xogos na poesía de Avelino Díaz”, pp. 111-124.
Debulla a pegada dos xogos tradicionais galegos na obra do poeta meirego, analizándoo
dende as perspectivas “o emigrante e a Terra”, “a mai como actor lírico”, “a infancia
evocada”, “o neno”, “a escola, “os xogos” e “outras referencias á infancia e á mocidade”.
- Josefa Piñeiro, “Pobreza e miseria na poesía de Avelino Díaz”, pp. 125-134.
Considera o tratamento da pobreza e da miseria na poesía de Díaz dende as perspectivas
da pobreza como construción social e da pobreza como virtude.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Avelino Díaz, escritor por (re)coñecer”, Tempos Novos, n.º 265,
“Cultura”, “Protexta”, “Ensaio”, xuño 2019, p. 82.
Armando Requeixo fai unha recensión da obra Non me deas diñeiro polo que che dou.
Tributo académico a Avelino Díaz, obra editada por Benigno Fernández Salgado e Tina
Poethe, que reúne unha colección, en dous volumes, de dezaseis estudos académicos en
torno á figura do poeta, co fin de acadar “xustiza poética (...) Memoria literaria e
reparación histórica”, en palabras de Requeixo. O autor fai un repaso polas temáticas
principais dos estudos recollidos en ámbalas dúas entregas, que gardan relación,
principalmente, ca súa actividade coma poeta, xornalista e co seu compromiso social.
Paulino Novo, Josefa Piñeiro, Paco Veiga, David Formoso ou Susana Brandariz, son
algúns dos estudosos encargados da confección de cada un dos capítulos. Segundo
Requeixo, Non me deas diñeiro polo que che dou é un tributo académico á Díaz mais que
merecido.
VV. AA., Non me deas diñeiro / polo que che dou. Tributo académico a Avelino Díaz
(1897-1971), vol. 2, Benigno Fernández Salgado e Tina Poethe (eds.), Santiago de
Compostela: 3D1T0R4, febreiro 2019, 136 pp. (ISBN: 978-84-947180-3-8).
Dúo de volumes en homenaxe a Avelino Díaz, este segundo centrándose no ámbito
xornalístico. Conta coas achegas de Xosé López García, David Formoso, Vanesa Gómez
Lourido , Silvia Allende, Beatriz Feijoo e Aurora García, Susana Brandariz, Inés
Mosquera Calvo, Janet Díaz Portela e Miro Villar. Pechan o volume os agradecementos
e un índice de temas e nomes. No que concirne á literatura galega, contén os seguintes
capítulos:
- David Formoso, “Sen noticias de Avelino Díaz. A súa vida e obra na prensa editada en
Galicia (1921-2001), pp. 17-30.
David Formoso analiza a pegada do poeta de Meira na prensa en Galicia no período que
que vai dende a súa instalación en Bos Aires até o trixésimo aniversario da súa morte,
revisando os xornais El Compostelano, El Diario de Pontevedra, El Emigrado, Galicia,
Hoja oficial del lunes, El Ideal Galego, La Libertad, La Noche, El Norte de Galicia, Nós,
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El Noticiero Gallego, El País, El Progreso, El Pueblo Gallego, RAIG, La Región, El
Regional, Las Riberas del Eo, El Tea, Vallibria e La Zarpa.
- Vanesa Gómez Lourido, “Traendo á casa a Avelino. Noticias sobre a recuperación da
súa obra e vida nas páxinas de El Progreso, e La Voz de Galicia (2002-2017), pp. 31-48.
Realiza unha revisión xornalística dos dous xornais con maior número de lectores na
provincia de Lugo (El Progreso e La Voz de Galicia) co fin de analizar como se reflectiu
o rescate e actualización da obra de Avelino Díaz dende o 2002, ano que se corresponde
coa publicación do libro de Marivel Freire sobre Avelino Díaz.
- Silvia Alende, Beatriz Feijoo e Aurora García, “A cobertura informativa nos principais
xornais galegos do pasamento de Avelino Díaz”, pp. 49-60.
Estuda a cobertura informativa do pasamento de Avelino Díaz nos principais xornais
galegos do memento (La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso e La Región) na
semana posterior ao seu falecemento o 29 de marzo de 1971. Inclúen tamén unha
entrevista a Neira Vilas, que o coñeceu na súa estadía en Bos Aires.
- Susana Brandariz, “Avelino, activista”, pp. 61-72.
Analiza o compromiso co galeguismo de Avelino Díaz presente na súa obra poética e na
súa colaboración en publicacións da época. Sinala na súa ideoloxía o galeguismo
patriótico, o asociacionismo ligado á emigración e o republicanismo laico.
- Inés Mosquera Calvo, “Avelino Díaz, o poeta como tradutor de poesía”, pp. 73-90.
Estuda o labor exercido por Avelino Díaz como tradutor entre o portugués, o castelán e o
galego en publicacións seriadas da época e libros publicados. Analiza a poesía de temática
galega que traduciu cara ao galego dos autores Ángel Lázaro, Emil Farhat, José Ramón
Lence, Cándido A. González e Víctor Luis Molinari. Dá conta tamén da súa faceta
autotradutora entre o castelán e o galego.
- Janet Díaz Portela, “Cinco cartas de Avelino Díaz á súa familia. Ensaio sobre o impacto
da emigración na súa personalidade”, pp. 91-102.
Bosquexa un perfil psicolóxico doa utor a partir de cinco cartas que escribiu ao seu
curmán e á súa nai nos anos 1948 e 1949.
- Miro Villar, “Posfacio. Sinerxías entre os poetas na diáspora galega na Arxentina:
Avelino Díaz, Xervasio Paz Lestón e Antón Zapata”, pp. 103-122.
Miro Villar ofrece unha breve aproximación á poesía galega de posguerra, da creación
literaria até 1947 e da relación entre Avelino Díaz, Xervasio Paz Lestón e Antón Zapata
Recensións:
- Armando Requeixo, “Avelino Díaz, escritor por (re)coñecer”, Tempos Novos, n.º 265,
“Cultura”, “Protexta”, “Ensaio”, xuño 2019, p. 82.
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Armando Requeixo recensiona os dous volumes indicando os contidos que se poden
atopar e dá os parabéns aos colaboradores e aos responsábeis por este volume que
pretende traer “xustiza poética”, “memoria literaria” e “reparación histórica” para
Avelino Díaz co gallo de estimular o debate literario arredor da produción do autor
meirego e valorar o seu legado.
VV. AA., Manuel Antonio e mais nós. Homenaxe a Manuel Antonio, A Coruña: Hércules
de Ediciones, abril 2019, 220 pp. (ISBN: 978-84-949843-9-6).
Libro de homenaxe a Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) ideado polo Centro Integrado
de Formación Profesional Manuel Antonio de Vigo, no que colaboraron máis de sesenta
persoeiros do mundo das artes, a crítica e a edición galega, e puntualmente de fóra. Ábrese
cun limiar institucional a cargo do conselleiro de Cultura e Turismo do momento, Román
Rodríguez, quen cualifica o manifesto ¡Máis alá! e o poemario De catro a catro como
fitos da cultura contemporánea galega, e con sendos prólogos de Rubén Otero, director
do CIFP Manuel Antonio, e de Julio Alonso, profesor de Química no citado centro e
coordinador da obra, quen fai un repaso pola historia que conduciu á conformación do
libro e lle agradece á Dirección Xeral de Política Lingüística a súa implicación no
proxecto e o financiamento económico asumido, agradecemento que logo fai extensivo a
outras persoas e institucións. Ademais das colaboracións relacionadas co labor literario
de Manuel Antonio que se resumen liñas abaixo, o libro acolle as creacións poéticas de
Fran Alonso (p. 27), Alberto Barciela (p. 37-41), Paula Carballeira (pp. 53-54), Francisco
Castro (pp. 63-64), Asun Estévez (p. 71), Pepe Cáccamo (p. 73), Modesto Hermida (pp.
95-96), ademais dun relato de Inma López Silva («Boas vacacións», pp. 125-127), Luis
García Mañá (pp. 140-141), Patricia Meira (p. 147) e Ruth Oliveira (p. 161). As
homenaxes gráficas chegan da man de Marta García Brea, Xurxo Lobato, José María
Barreiro, Gogue, Xulio Gil, Marcos Canosa, Carmen Hermo, Evaristo Pereira de la Torre,
Fran Herbello, Paula Mariño, María Xosé Pulido Cid, Adela Rodríguez, Antón Sobral,
Ricardo Grobas, Irene Silva e Nelson Villalobos. Inclúese tamén un tema musical inédito
de Quico Paz Antón ao que se pode acceder cun código QR e a receita dun cóctel creado
ad hoc para homenaxear o escritor por José Soto, responsábel do Casino A Toxa. Velaquí
o resumo do contido do resto das colaboracións: Alonso Montero (Vigo, 1928), ademais
de comparar a figura de Manuel Antonio coa de Joan Salvat-Papasseit (1894-1924),
tamén autor dun manifesto rupturista intitulado Contra els poetes amb minúscula: primer
manifest catalá futurista (1920), refírese á xénese de De catro a catro, aludindo á primeira
edición, publicada na Coruña (Nós, 1928); á segunda, editada en Buenos Aires en 1940,
ao coido de Luís Seoane, ilustrada por Manuel Colmeiro e prologada por Rafael Dieste;
e tamén á tradución ao castelán do poemario, obra do propio Dieste para a edición
bilingüe de 1940. Cita tamén obras posteriores do autor que se publicaron en 1972 da man
de Galaxia, con limiar e notas de Domingo García-Sabell, amais de eventos que
acrecentaron a súa figura como a celebración do Día das Letras Galegas de 1979 ou a
publicación do volume Correspondencia (Galaxia, 1979), cuxo contido foi ampliado en
2015 por Xosé Luis Axeitos, pasando das 237 ás 421 cartas.
Henrique Alvarellos (Lugo, 1968), en «De catro a catro, un caderno contábel en verso
(breve crónica da edición dun manuscrito)», dá conta da historia que concluíu coa
publicación, en 2016, dentro da colección «Rescate» de Alvarellos Editora, do
mencionado poemario, «unha das cimas universais da poesía de vangarda», onde xogou
un papel relevante o seu antigo profesor Anxo Tarrío Varela, responsábel ademais da
transcrición do texto. Conclúe coa reprodución dalgúns dos afagos que a crítica lle
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dedicou ao recuperado libro de Manoel Antonio.
Xosé Luis Axeitos (Asados, 2004), en «As erratas, casus belli na obra de Manoel
Antonio», parte dunha serie de anécdotas acerca das erratas aparecidas en distintas obras
de autores en lingua castelá, como Cernuda, Eduardo Dieste ou Emilio Ballagas, e expón
a denuncia en 1929 de Manoel Antonio contra o director do xornal vigués El Pueblo
Gallego, por, entre outras cousas, non respectar a disposición tipográfica dunha nota
numeral, a estrutura en bandeira dos versos nin as formas contractas. Fala logo dalgúns
precedentes e seguidamente pon en valor a preocupación do rianxeiro pola maquetaxe, na
medida na que «consideraba a escrita como unha linguaxe construída con rigor,
concepción que anoa a Manoel Antonio á mellor tradición humanística».
Ana Baena (Vigo), en «Descuberta tardía», fala da súa descuberta serodia da obra do
poeta, cuxo compromiso e sentir nacionalista con Galicia lle interesan dun xeito especial.
Alude máis tarde a unha ruta preparada por Xurxo Martínez con espazos ligados a Manoel
Antonio en Vigo e a como, unha vez máis, levou unha sorpresa ao se achegar ao
personaxe. Para acabar, reclama unha maior atención á súa figura e declárase, nese
sentido, unha comprometida coa causa.
Xosé Manuel Beiras (Compostela, 1936), en «Manoel-Antonio: de “Nunca máis” a “Máis
alá”», fai unha «advocación» do escritor. Recorda a entrevista en Asados coa nai de
Manoel Antonio, sendo el un adolescente; tamén a primeira vez que viu o texto de «Máis
alá», fala do seu carácter de manifesto e dos elementos vangardistas que incorpora, e
acaba cunha reivindicación da vixencia de Manoel Antonio, máis ca dos contidos, «da
actitude que emergulla en “Máis alá”», algo que liga con «Nunca máis», unha «vaga
atlántica de rebelión contra a adversidade».
Xurxo Borrazás (Carballo, 1963), en «A estrela de Manoel-Antonio», analiza algúns dos
trazos da personalidade de Manoel Antonio, de quen di que cumpre con todos os tópicos
que se lle atribúen ás estrelas de rock. Alude tamén ao manifesto «Máis alá» e reflexiona,
sabedor da esterilidade do debate, sobre cal podería ser a súa evolución de non morrer tan
novo, talmente coma algunhas das máis grandes estrelas da música (Hendrix, Janis Joplin,
Kurt Cobain...). Por último, fala da incomodidade que producía esa condición estelar de
Manuel Antonio en moitos dos seus compañeiros de loita (Risco, Castelao, Dieste...).
Xerome Calero, en «Manoel-Antonio, mais alá», analiza distintos fragmentos do citado
manifesto, que reproduce e enmarca en función da temática, do público ou do concepto
aludido en cada pasaxe (hipocrisía, liberdade, o novo contra o vello e caduco, a lingua
como razón suprema dun pobo...).
Manuel Castelao Mexuto (Compostela, 1956) sostén, en «De catro a catro, desde (o)
Manoel-Antonio», que mentres moitas obras feitas polas vangardas caeron na «pura
obsolescencia», De catro a catro, pola contra, non parou de medrar. O mesmo lle sucedeu
á figura de Manuel Antonio, que non cesa de fascinar a lectores de todas as idades. Fala
tamén dunha resistencia da obra perante a banalización, alude ás reivindicacións de
Rompente, sinala a presenza na escrita do rianxeiro dunha saudade atravesada polo humor
e insiste na condición de clásico moderno do escritor.
Alfredo Conde (Allariz, 1945), en «Palabras pra engadir a un libro encol de Manuel
Antonio», afirma que a Galicia («falando así, en xeral») Manuel Antonio «non lle importa
un pito», pero que ao revés sucede o contrario: «Galicia foi importante para Manuel
Antonio». Destaca do rianxeiro que puxo a lingua «non ao servizo das súas ideas
políticas» senón «ao servizo da literatura». Enxalza logo a «Historia da Literatura Galega
Contemporánea» de Carvalho Calero, «o único traballo dos que levo lido que fai
comprender a postura vital e os ditados das vangardas». Tamén fala Conde dun Castelao
«incapaz de comprender no seu momento as vangardas [históricas]» e acaba destacando
a Manoel Antonio como poeta superior aos seus homólogos peninsulares e «equiparable
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a Cocteau, Mac Orlan, Mallarmé ou Apollinaire», así como sinalando a débeda que
Galicia ten con el.
Ledicia Costas (Vigo, 1979), en «O mar de Manuel Antonio», fala do enorme impacto
que produciu nela a obra de Manuel Antonio e a súa concepción do mar. Indica que ao
mergullarse nos libros do poeta rianxeiro se viu «arrastrada a un universo onde todo
sangra porque todo está vivo», sinala a súa capacidade para «fundir a morte, a perda e
soidade», e afirma que, para ela, esa forma de escrita logra «rebentar os diques da
sensibilidade».
Montse Fajardo (Vilagarcía de Arousa, 1973), escribe un relato intitulado «Na procura
das follas perdidas do cartafol da memoria», para o cal emprega a voz dun narrador
externo. Céntrao nunha rapaza mentres realiza un exame (nunha época na que había BUP
e COU) no que «caeu “O cartafol do vento”», ao que debe consagrar o comentario de
texto. Isto dálle pé para reflexionar sobre De catro a catro dun modo xeral, intercalando
versos de «Adeus» ou «SÓS», que en paralelo vencella á propia experiencia vital da moza
protagonista, quen parece ter tinguiduras autobiográficas.
Francisco Fernández Rei (Fefiñáns, 1952), en «A arela de liberdade de Manuel Antonio
nun mar irreal sen ribeiras nin costas», traza un perfil do autor homenaxeado e aborda
algunhas cuestións relativas ao mar descrito polo autor rianxeiro. Para iso, parte do
capítulo 3.1, «Unha singradura cara á liberdade», recollido nun discurso de seu que lera
en setembro de 1999 e intitulara «Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa.
Dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria».
Manuel Forcadela (Forcadela, 1958), en «Os horizontes (de expectativas) manuelantonianos», empeza por vincular a visión de Manoel Antonio coa posterior de Hans
Robert Jauss, valedor da Estética da Recepción. Explica ao primeiro tres puntos para unha
nova forma de entender a ciencia literaria e desenvolve a seguir até sete teses da autoría
de Jauss, para finalmente concluír que moitas das ideas manexadas polo rianxeiro
antecederon en tres décadas as ideas manexadas por Jauss.
Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952), en «Porque naveguei con Manuel Antonio no
paquebote da súa poesía», comeza cun eloxio á biografía de Manoel Antonio escrita por
Xosé Ricardo Losada, pasa logo a identificarse co rianxeiro na «fusión de vida e poesía»,
na súa condición de «rebelde, quizais tardío, como me pasou a min» e no moito que ambos
os dous comparten de Ulises.
Xabier Limia de Gardón, en «Co berro de “Máis alá!”, xorde unha Galicia nova», fai, con
mención a diversos fitos e datos da época, unha análise e contextualización históricas dos
acontecementos que rodearon a publicación de «Máis alá!» e conclúe coa inserción dun
breve apéndice gráfico composto por sete fotografías a cor.
Carlos L. Bernárdez (Vigo, 1958) escribe en «De Mallarmé á arte concreta, con Manuel
Antonio no centro. Espazo gráfico e palabra poética» sobre as relacións entre as artes
plásticas e a literatura como un fenómeno constante, e achega logo exemplos enmarcados
nas vangardas históricas, con alusións á poesía de Mallarmé, Apollinaire ou Pierre
Reverdy, en diálogo coa de Manuel Antonio e a doutros autores galegos. Fai así mesmo
un detallado repaso polas distantes correntes plásticas e literarias (cubismo, creacionismo,
futurismo, ultraísmo, concretismo...).
Kathleen March (Nova York, 1949), en «O tradutor, o traducido», recoñece a obra de
Manoel Antonio como creacionista, corrente cuxo máximo expoñente foi o chileno
Huidobro. Fala así mesmo da idea dun «poeta de Rianxo como tradutor, tradutor doutros
medios criativos (sic) como as artes plásticas, tradutor da simultaneidade conceptual
como Picasso», e achega a continuación unha mostra dos 4 poemas («Us, Alone»,
«S.O.S», «Elbows on the railing» e «Night inside out») de Manoel Antonio vertidos «do
galego de Rianxo ao inglés de Nova York ou de Maine».
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Xoán Mariño, profesor de Lingua e Literatura Galegas, escribe en «Cos cóbados no
barandal» sobre o seu achegamento á obra do autor rianxeiro e sobre a súa idea dun
Manuel Antonio semellante a «un Jim Hawkins á busca da súa Illa do Tesouro».
Seguidamente, o autor fai un breve percorrido pola historia persoal e bibliográfica do
homenaxeado.
Xurxo Martínez González (Vigo, 1984), en «Manoel Antonio inoxidable», fala dun autor
e dunha obra que considera resistente, lembrada e vixente, por «saber que formaba parte
dun pobo cunha cultura de seu», algo que «está vivo na súa escrita, nos versos e na prosa».
A continuación, céntrase no papel de Vigo na vida e obra do de Asados e alude logo ao
feito de que fosen os novos (Cunqueiro, Iglesia Alvariño ou, máis tarde, o grupo
Rompente) quen reivindicaron o poeta tras o seu pasamento.
Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938), en «Poética e política en Manuel Antonio»,
describe a poesía de Manuel Antonio como «inscrita nun marco político revolucionario»
e analiza a continuación tanto os elementos anovadores coma aqueles dos que prescinde
(a toponimia, a visión realista do país...). Así mesmo, atribúe ao Manuel Antonio
republicano a idea dunha República Galega e o pulo primeiro cara a unha Central Sindical
Obreira Galega. Vincúlao, asemade, coa Liberación Nacional, mentres que o afasta, na
faceta plástica, de calquera poética rexionalista. Fai tamén unha alusión final a Rompente,
grupo que reivindicou o autor rianxeiro.
Avelino Muleiro (San Cristovo de Cea, 1943), en «Manuel Antonio, náufrago
posmoderno», fala da unanimidade á hora de identificar elementos vangardistas na poesía
de Manuel Antonio, que relaciona coa posmodernidade, polo que ten de «pretender
substituír o vello e caduco polo novo, orixinal e rompedor». A seguir aborda, primeiro, a
relación entre vangarda e posmodernidade e, segundo, as especificidades de De catro a
catro, cunha serie de alusións á filosofía e á mística.
Ramón Nicolás (Vigo, 1966), en «Manuel Antonio: un poeta transcendente», analiza,
dende a súa experiencia docente e unha óptica parella, a figura e a obra de Manuel
Antonio, centrándose ao cabo nos poemas «SÓS» e «Aldea», que «exhiben un concepto
distinto do que é a poesía» e comparten un «anceio rupturista, innovador, innegable e que
perdura no tempo».
María Xosé Porteiro (Madrid, 1952), en «Metáfora do mar», aponlle a Manuel Antonio
un «talante entre snob e revolucionario», que «queda á vista nunha obra transgresora».
Alude logo a autora a varios acontecementos de relevo na época, como a Revolución de
Outubro (1917), a chegada do rianxeiro a Vigo (1919) ou a súa participación na II
Asemblea Nacionalista (1921). María Xosé Queizán (Vigo, 1939), en «Manuel Antonio»,
presenta un relato da vida da Manuel Antonio, deténdose nos distintos acontecementos
de relevo e concluíndo con algunhas reflexionamos acerca do galeguismo de Vicente
Risco («no extremo oposto a Castelao ou Vilar Ponte»), quen «será o informador [de
Manuel Antonio] pero nunca o seu mestre».
Román Raña (Vigo, 1960), escribe en «Manoel Antonio no barco» un relato en primeira
persoa que evoca o carácter marítimo da escrita de Manuel Antonio.
Diego Rodríguez González, en «Manuel Antonio na Fundación Barrié», fala do legado
de Manuel Antonio na citada fundación, como parte do arquivo doado por García-Sabell,
o cal cualifica de «facho luminoso que estamos moi orgullosos de poder contribuír a
manter aceso».
Avelina R. Gil, en «Manoel Antonio: “A imaxe (única) nun deserto poboado de
pantallas”», fala do poder dos versos de Manuel Antonio, autor que «lograba
transmitirnos a beleza do inefábel». Así mesmo, sostén que «De catro a catro propón a
revisión daquelas imaxes confiscadas polo rexionalismo decimonónico, polo ruralismo e
polo popularismo» e que «a súa rebeldía pretende ordenar un novo tipo de material co
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que estruturar camiños inéditos para a lírica galega».
Xavier Rodríguez Baixeras (Tarragona, 1945), en «Enfermo de horizontes», manifesta o
seu interese polos movementos de vangarda europeos, e alude a un «apaixonado propósito
de ruptura coa literatura anterior» tanto nos textos en galego coma en catalán. Detense
logo na «excelente edición» de X. L. Axeitos dos textos en prosa do rianxeiro e acaba
cunha alusión á «transcendencia» da obra de Manoel Antonio, quen «escribe unha poesía
de futuro».
Manuel Romero Labarta, en «Manuel Antonio no Catro», amenta catro libros que o
formaron como lector: un de contos e poesías de Labarta Pose (o seu bisavó), a Gramática
do idioma galego de Manuel Lugrís, o Sempre en Galiza de Castelao e mais De catro a
catro de Manuel Antonio, libro que a seguir colle protagonismo e do que fala dende unha
óptica analítica.
Anxo Tarrío (Compostela, 1945) recupera, traduce e actualiza para o seu artigo «“O
xornadario dun estudante”, de Manuel Antonio» un traballo xa editado no volume en
lingua castelá en Cien años de poesía (2007). Nel comenta as distintas dimensións da
modernidade presentes no poema «Con anacos do meu interior». Fai así mesmo un repaso
pola época da escrita e publicación da obra e mais pola arte de vangarda, con algunhas
citas a distintos autores e obras, tanto de Europa coma da América Latina. Retoma logo
a cuestión da voz no amentado poema, analiza a súa estrutura en partes e algunhas
particularidades tipográficas; conclúe que a peza analizada («dunha modernidade
dialoxística inusitada») pode cualificarse como «antipoema avant la lettre» e que Manuel
Antonio (e tamén outros intelectuais galegos máis vellos, como Risco) sentan unhas bases
etnoestéticas coas que «o galeguismo experimenta un salto cualitativo dende o venerable
rexionalismo decinomónico ao emerxente nacionalismo impulsado dende as Asembleas
Nacionalistas a partir de 1918».
Mingos Teixeira (Vigo, 1955), en «Manoel Antonio, faro da imaxinación», expón as
sensacións que o invaden ao entrar en contacto con De catro a catro. Afondo logo na
temática do poema, no mar presentado polo poeta rianxeiro e en xeral na súa imaxinaría.
Uxía Domínguez (Mos, 1962), en «O mar nunha flor», explica a fonda emoción que dende
sempre esperta nela De catro a catro, e destaca unha representación do mar talmente
como ela o sente.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Ahí vamos Manuel Antonio”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
24 abril 2019, p. 10.
Alude ás distintas homenaxes ao poeta Manuel Antonio na cidade de Vigo,
nomeadamente o acto que se celebra no Instituto de FP Manuel Antonio, a exposición
‘Galegos e galegas de hoxe’ sobre a figura deste poeta rianxeiro no mesmo centro, e
finalmente a presentación dun cóctel que leva o nome do escritor creado por José Soto.
Tamén menciona a edición do libro Manuel Antonio e mais nós. Homenaxe a Manuel
Antonio por parte de Hércules Ediciones en colaboración co Consellería de Educación, e
a participación de autores como Ferrín, Axeitos, Alonso Montero ou Queizán na súa
elaboración.
- M. R. L., “Poesía e mar na presentación de ‘Manuel Antonio e mais nós”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 xuño 2019, p. 34.
Recóllese a presentación no hotel Bela Fisterra, indicando que participaron Rubén Otero
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e Antón Castro e que se complementou o encontro cun recital de poesía que contou coa
intervención de Xaime Toxo, Xesús Franco, Mercé Barrientos, Antón Sobral Iglesias e
Xavier Castro.
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V.2. REEDICIÓNS COMENTADAS
TEXTOS RECUPERADOS

E

FACSÍMILES.

Castro, Rosalía de, En las orillas del Sar, Anxo Angueira (ed.), Vigo: Edicións Xerais,
col. Xerais Clásicos, abril 2019, 408 pp. (ISBN: 978-84-9121-502-8).
Reedición da derradeira obra poética rosaliana, publicada en 1884, introducida por un
completo estudo. Neste aténdese á xénese e cronoloxía do poemario, cunha mención
especial ás “Postrimerías” coma inédito na obra da padronesa; así como se atende á figura
da paisaxe coma contexto espacial durante a composición do poemario. Tamén se atopa
un comentario sobre a desigual percepción do poemario no contexto da literatura galega
ou no da literatura española; ao igual que se atende ás diversas variacións que o propio
poemario experimentou dende mesmo antes da publicación da primeira edición da man
de Murguía. A continuación dáse paso a unha “cartografía de En las orillas del Sar” onde
se describen os distintos lugares concretos da paisaxe padronesa que se van mencionando
no transcurso do poemario. Finalmente descríbese como se insire o presente poemario no
eixo espazo-temporal, onde as dúas variábeis se concretizan na terra galega para o espazo,
e no debate filosófico transcorrido durante a segunda metade do século XIX para o tempo.
Todo isto para rematar co debate entre considerar a Rosalía epigonal, precursora ou
plenamente moderna. Tras o estudo dáse paso á obra poética propiamente dita; que conta,
á súa fin, cunha serie de comentarios a cada poema.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, “Diálogos no tempo con Rosalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 abril
2019, p. 30.
Informa da presentación en Padrón da nova edición de En las orillas del Sar da man de
Anxo Angueira, na que tamén participarán Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Luís Xeitos
e Manuel Lorenzo Baleirón. Sobre a temática da obra, Angueira salienta a súa
universalidade, proxectada en temas como a morte, o feminismo, a identidade ou a
ecoloxía.
- M. Mato, “Angueira ‘En las orillas del Sar’ non foi entendido no seu momento nin
despois”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21 abril 2019, p. 36.
Informa da presentación en Padrón da nova reedición da obra En las orillas del Sar, de
Rosalía de Castro. Anxo Angueira, explica que “o proxecto literario de Rosalía non foi
entendido no seu momento nin despois” e afirma que “esta súa obra en castelán está
inscrita totalmente na lóxica poética da autora que continúa a de Cantares gallegos e
Follas novas e na lóxica nacionalista do campo literario galego, en construción naquel
tempo”. Na presentación estiveron presentes o propio Anxo Angueira, Xosé Luis Méndez
Ferrín, Xosé Luis Axeitos, Manuel Lorenzo Baleirón e Antonio Fernández, alcalde de
Padrón.
- Mario Regueira,“Os marcos e Rosalía. Con acertos e puntos fracos”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 715, “Libros”, 30 maio 2019, p. VI./La Opinión, “Saberes”, 8
xuño 2019, p. 7.
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Destaca os acertos e puntos fracos da edición de En las orillas del Sar feita por Anxo
Angueira para a editorial Xerais e sinala que inclúe un longo estudo introdutorio onde
verte luz sobre algúns aspectos sociolóxicos da obra de Rosalía en relación co sistema
literario galego. Como acerto máis destacado sinala unha minuciosa lectura da obra, cun
repaso crítico ás súas edicións e cun estudo de contexto insuperábel. Como punto fraco
destaca que se centra máis en xustificar que, pese a abandonar a lingua galega na escrita,
segue a ser unha poeta nacional, no canto de buscar os por qués deste cambio.
- C. Soliño, “Portocelo ofrecerá una charla sobre Rosalía de Castro el próximo 4 de julio”,
Diario de Pontevedra, “Marín”, “Morrazo”, 27 xuño 2019, p. 18.
Faise eco da presentación con charla da nova edición crítica de En las orillas del Sar, de
Rosalía de Castro, no Museo Manuel Torres de Marín o 4 de xullo ás 20.00. O acto será
presentado por Ángel G. Carragale e intervirán Anxo Angueira e Ana Acuña.
- Ángel García Carragal, “En las orillas del Sar ‘nova edición crítica”, Diario de
Pontevedra, “Opinión&análisis”, 1 xullo 2019, p. 14.
Faise eco da presentación da nova edición crítica de En las orillas del Sar realiza polo
profesor e director da Casa da Matanza Anxo Angueira, anunciando a celebración dun
acto no Museo Manuel Torres de Marín organizado polo Club de Opinión Portocelo.
Continúa o artigo sinalando algúns aspectos técnicos e académicos desta reedición.
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V.3.
MONOGRAFÍAS
E
LIBROS
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS

COLECTIVOS

Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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V.4. ANTOLOXÍAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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V.5. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Abad de Larriva, Ana, “Unha violencia silenciada”, RGT. Revista Galega de Teatro,
“Espectáculos”, n.º 98, 2019, pp. 88-89.
Recensión de Anatomía dunha serea, de Iria Pinheiro e María Lado, representada na
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia o 26 de xullo de 2019. Salienta sobre a
representación a facultade de conexión co público para achegalo ao drama que pretenden
transmitir. Amais, Iria Pinheiro consegue desdramatizar sen perder a forza do
compoñente emocional.
______, “Como vivir: velaí a cuestión”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”,
n.º 98, 2019, pp. 88-89.
Recensiona Deixa de tocala, Sam, de AveLina Pérez & Velpister, representada no Salón
Teatro do CDG o 22 de setembro de 2019. Afirma que AveLina Pérez se enfronta ao
teatro convencional cunha montaxe con selo propio
_____, “A maxia do encontro”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”, n.º 99,
2019, pp 109-109.
Crónica sobre Teatro invisible, de Matarile Teatro, na que salienta “a vida que desprende
a peza” e que se trada dunha “oda de amor ao invisible do teatro, ao inaudible, ao que
ofrece o teatro que non se ve mais que te percorre como unha corrente muda e te cambia”.
_____, “Detrás da espera”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”, n.º 99, 2019,
pp 110-111.
Recensión da peza Liberto, de Gemma Brió, da cal destaca o emprego de espazos onde
se introduce o contrapunto a través do humor, as rupturas e os efectos para aliviar a
tensión xerando distanciamento.
_____, “A arte e interpretación ante a posdramaticidade e a postespectacularidade”, Grial,
n.º 221, “Teatro galego contemporáneo”, pp. 26-31.
Amenta a Matarile e Voadore como os principais expoñentes do teatro posdrámatico en
Galicia e destaca a incorporación das dramaturxias performativas posdramáticas no
temario da materia impartida por Afonso Becerra ao alumnado de interpretación na
Escola Superior de Arte Dramática, da cal saíron compañías que crean dende este modelo
como A Panadaría, AveLina Pérez, Feira do Leste, Inherente Teatro ou ilMaquinario.
Versa sobre os retos actoriais no teatro posdramático e sobre a gradación da presenza.
Acuña Trabazo, Ana, “Baixo o peito da ferida: da Colección Benito Soto a Olga”,
Boletín da Real Academia Galega, n.º 380, “Conmemoración do 70 aniversario da
Colección Benito Soto”, 2019, pp. 267-274.
Ana Acuña Trabazo recolle neste artigo a intervención pronunciada no 70º aniversario da
colección Benito Soto (1949), na que se busca relacionar esta colección poética coa
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colección Hipocampo Amigo (1992) e a revista Olga (2016). Neste sentido, pódese
aplicar á colección Benito Soto unha frase que Ramón Otero Pedrayo pronunciaba
referíndose á revista Nós, pois Benito Soto tamén foi o “camiño dunha xuventude” e os
seus sucesores (Hipocampo Amigo e Olga), o “consolo dunha vellez”. Por cuestións de
espazo, este artigo céntrase na colección de 1949 con breves alusións á Pontevedra do
momento, aos e ás poetas de Benito Soto, aos temas dos poemarios, á recepción dos
orixinais.
Alonso, Fran, “O mundo cambia, a poesía muda”, Escrita Contemporánea. Actas do I
Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Innovación
poética, trans-xénero, novas modalidades (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 113-116.
Nesta achega, Fran Alonso aborda o porvir da poesía galega relacionándoo cos cambios
polos que está a atravesar a sociedade e as necesarias mudanzas que isto implica nos
procesos de creación poética (novos soportes, novas plataformas de difusión, etc.)
Alonso Montero, Xesús, “A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza
da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): sobre o seu inicial agaleguismo e
outras notas”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 380, “Conmemoración do 70
aniversario da Colección Benito Soto”, 2019, pp. 291-299.
Neste traballo, Xesús Alonso Montero repasa a ideoloxía política dos mozos
pontevedreses implicados no nacemento da colección Benito Soto. No ano 1951, esta
colección publicou un volume titulado Musa alemá no que se recollía a tradución galega
dunha antoloxía de poemas producidos por autores alemáns. O devandito volume foi
retirado e queimado pola censura franquista e o responsábel da súa edición, Sabino
Torres, foi expedientado. Este traballo cuestiona a presunta clandestinidade da colección
e a suposta queima de exemplares de Musa alemá.
_____, “Nota introdutoria a un estudo de Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda (1961-2018),
Ágora do orcellón, n.º 35, xuño 2019, pp. 67-91.
Xesús Alonso Montero recolle neste traballo un estudo inédito de Victoria Álvarez Ruíz
de Ojeda en lingua castelá titulado La poesía en lengua gallega de Carles Riba e
presentado nun Máster de Literaturas Hispánicas da UNED. Acompaña ao dito estudo
unha breve nota preliminar escrita propio Alonso Montero no que se fai unha
aproximación á figura de Álvarez Ruíz de Ojeda e aos seus traballos dedicados a estudar
a literatura galega.
_____, “Sobre a investigadora literaria Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda (1961-2018). Dos
seus inéditos”, Grial, n.º 223, “Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda: os camiños explorados”,
xullo 2019, pp. 12-15.
Breve estudo sobre a figura de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, filóloga e investigadora
literaria, que se introduciu no mundo da investigación ca publicación de Algúns aspectos
da lingua galega de Rosalía de Castro pouco despois de licenciarse en Filoloxía
Hispánica. Recompilou tamén datos sobre vida e obra de Blanco Amor, Lamas Carvajal,
Murguía, Curros Enríquez, Leiras Pulpeiro, Luz Pozo Garza e María do Carme
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Kruckenberg. É tamén autora de tres dicionarios singulares: De pseudónimos (e
heterónimos) galegos, De epítetos de Rosalía de Castro e Catálogo de libros que nunca
existiron. Escribiu tamén contos e poesía en galego e castelán e publicou varios traballos
sobre os Seis poemas galegos de García Lorca e unha lectura de Morgana en Esmelle, de
Begoña Caamaño, en relación ca Materia de Bretaña.
Alves Costa, Tiago, “Em Busca desse País que em Nós Habita”, Escrita Contemporánea.
Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27,
“Traducións e diálogos con outros sistemas poéticos (mesa redonda)”, decembro 2019,
pp. 87-90.
Nesta achega, Tiago Alves Costa reflexiona sobre as relacións que se establecen entre a
poesía galega e a poesía lusófona, destacando as posibilidades de diálogo que comportan.
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, “Proposta de edición dos ‘Seis poemas galegos’ a partir
dos manuscritos”, Grial, n.º 223, “Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda: os camiños
explorados”, xullo 2019, pp. 28-35.
Victoria Ruiz de Ojeda propón unha introdución para unha posíbel reedición de Seis
poemas galegos de García Lorca, antes editada por Blanco Amor, que foron incorporados
á tradición lírica galega dende o momento da súa publicación. Este poemario foi
elaborado grazas á colaboración do propio Blanco Amor e de Guerra de Cal, que
contribuíron a modo de asesores, tradutores e compiladores para a creación dos poemas
e a súa posterior publicación. Ruiz de Ojeda, sabedora de que toda alusión ao traballo de
Blanco Amor e Guerra de Cal foi obviada polo primeiro para tratar de incluír a Lorca con
maior facilidade no panorama literario galego, propón un novo prólogo nunha futura
reedición no que non se omitan estes datos, que considera verdadeiramente valiosos para
acomprensión global da obra.
_____, “Lectura de Morgana en Esmelle (2012), de Begoña Caamaño. Proxección da
Materia de Bretaña na literatura galega contemporánea (1939-2013)”, Grial, n.º 223,
“Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda: os camiños explorados”, xullo 2019, pp. 16-27.
Victoria Álvarez de Ojeda recolle a importancia dos mitos bretóns na literatura galega,
que dan lugar á Materia de Bretaña, á que contribúe Begoña Caamaño con Morgana en
Esmelle (2012), converténdose así na primeira muller en contribuír á literatura artúrica
creando un personaxe feminino poderoso e que foxe dos estereotipos. A tradición da
Materia de Bretaña aparece de xeito serodio na literatura galega, no século XIV, a pesar
de ter sido coñecida na Península con anterioridade. Contribúen a esta coas súas obras
autores como Ramón Cabanillas (Na noite estrelecida), Álvaro Cunqueiro (Merlín e
familia i outras historias), Méndez Ferrín (Percival e outras historias) ou Darío Xohán
Cabana (Galván en Saor). Begoña Caamaño con Morgana en Esmelle, intimamente
relacionada ca novela de Cunqueiro antes mencionada, achega unha nova visión das
lendas artúricas e configura personaxes femininos de grande valor, conseguindo así
innovar nun tema tan explotado ao longo dos séculos.
_____, “Victor Said Armesto e Rosalía de Castro”, Grial, n.º 223, “Victoria Álvarez Ruíz
de Ojeda: os camiños explorados”, xullo 2019, pp. 50-57.
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Victoria Ruiz de Ojeda informa da importancia da figura de Víctor Said Armesto no
estudo de Rosalía de Castro, quen mantivo correspondencia con Manuel Murguía e
achegou unha nova visión sobre a vida e obra da poeta. Tamén da conta das similitudes
entre as novas de Armesto e as de Augusto González Besada, cuxo discurso de ingreso
na Academia Española contén a primeira biografía de Rosalía de Castro, e propón que
nunha cuarta edición do discurso se engada a Said Armesto como autor xunto a Besada.
Sinala ademais que, a pesar de que Besada si menciona a Armesto na nota final do seu
discurso, a alusión é insuficiente e pasa desapercibida a meirande das veces, a pesar da
grande importancia de Armesto para a confección do propio discurso.
Andrés, Támara, “O deserto, a voz, o paraíso”, Tempos Novos, n.º 267, “Cultura”,
“Protexta”, “Poesía”, agosto 2019, p. 76.
Tamara Andrés fai unha recensión do poemario Fronteira Paraíso, de Silvia Penas
Estévez, en cuxos poemas, van intercalándose, ás veces, as fotografías de Jesús Andrés
Tejada. Con voz poética feminina, florecen entre os versos diferentes motivos (a infancia,
as lembranzas, o regreso...) e elementos (paso prohibido, o río, o lume, o espello...). No
tocante ao estilo, Andrés destaca o uso sutil da ironía e da retranca e o emprego das imaxes
fílmicas. Segundo a autora, os poemas que conforman este poemario están “inzados de
historias que nos falan de nós, das nosas ligazóns e xenealoxías, das nosas fendas, das
nosas marxes ou da nosa marxinalización”.
Angueira, Anxo, “Manuel Barros: poeta en galego e crítico do Rexurdimento”, A trabe
de ouro, n.º 111, “Cuestións”, maio 2019, pp. 49-68.
Realiza Angueira un estudo sobre a figura do autor galego Manuel Barros, que considera
pouco coñecida e carente do seu merecido recoñecemento. A pesar de que a súa achega
máis grande foi para o eido xornalístico, Manuel Barros dedicouse tamén á poesía,
publicando varios poemas en xornais e en obras de outros autores a xeito de colaborador.
Mantivo unha relación estreita con Rosalía de Castro e Manuel Murguía e adicou
numerosos dos seus artigos xornalísitcos á crítica literaria, en especial de textos de
Rosalía. Neste seu papel de crítico destaca a elaboración de varias recensións sobre Follas
novas, de Rosalía; Aires da miña terra, de Curros Enríquez; e Saudades gallegas, de
Lamas Carvajal.
_____, “Á beira do Sar”, A trabe de ouro, n.º 111, “Publicacións”, maio 2019, pp.123126.
Anxo Angueira explica as motivacións que o levaron a elaborar unha edición crítica de
En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro, partindo do seu lugar de residencia e traballo
na nenez ás beiras do Sar. Comenta tamén algunhas reflexións puramente filolóxicas que
lle xurdiron ao traballar sobre a obra de Rosalía e laméntase por non ter lido a nomeada
obra moito tempo antes.
Angueira Viturro, Anxo, “Sen agardar a Murguía. Carta inédita de Rosalía de Castro a
José Villaamil”, Follas Novas, n.º 4, “Artigos”, 2019, pp. 10-33.
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Anxo Angueira Viturro saca á luz neste artigo unha carta inédita que Rosalía de Castro
enviou a José Villaamil no 1865. A partir dela, o autor indaga nas relacións entre Rosalía,
o teatro e o Liceo de la Juventud e reflexiona sobre o teatro da Compostela de mediados
da década de 1860. Neste traballo tamén se examina a polémica social e política sobre o
uso de mantilla ou sombreiro nos teatros e as implicacións literarias que tivo.
Araguas, Vicente, “40 anos de poesía aos ollos da crítica”, Escrita Contemporánea.
Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27,
“40 anos de poesía aos ollos da crítica (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 95-96.
Nesta achega, Vicente Araguas ofrece unha exposición na que aborda o papel da crítica
poética galega dende a chegada da democracia, nos anos setenta do século pasado. Para
isto, toma como punto de partida a súa propia experiencia persoal como crítico literario.
Arias Cachero, Patricia, “A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas
relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto”, Boletín da Real
Academia Galega, n.º 380, “Conmemoración do 70 aniversario da Colección Benito
Soto”, 2019, pp. 275-290.
Patricia Arias Cachero reflexiona sobre a figura de Aquilino Iglesia Alvariño e a relación
que en Pontevedra trabou cos mozos que organizaban a colección Benito Soto. Así,
explorase a experiencia de como Aquilino comezou a colaborar activamente con este
grupo de intelectuais na edición e publicación de libros de poesía.
_____, “Alfredo de la Iglesia, un pioneiro”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”, abril
2019, pp. 107-108.
Patricia Arias Chachero informa sobre o contido de Alfredo de la Iglesia. O intelectual,
o educador e o autor do primeiro manual de Literatura Galega para escolares de instituto
(1919), de Xesús Alonso Montero, unha reflexión sobre as circunstancias que envolveron
o proceso de redacción de Resumen de Historia de la Literatura Gallega, o manual de
literatura galega máis antigo conservado elaborado por Alfredo de la Iglesia.
Asorey, Tito, “A dramaturxia de Fariña”,
“Espectáculos”, n.º 99, 2019, pp 118-120.

RGT. Revista Galega de Teatro,

Crónica da representación teatral de Fariña, de Ainé Producións, Undodez e O Que Teño
Media, na que destaca catro apartados como puntos de partida dende os que xurdiu a
dramaturxia: a perspectiva poliédrica, o fuxir do drama individual, o distanciamento e a
unión de humor e traxedia.
Axeitos, X. L., “Unha Édition savante”, A trabe de ouro, n.º 111, “Publicacións”, maio
2019, pp. 119-122.
Comentario do estudo de Anxo Angueira de En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro,
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con motivo da súa publicación na Editorial Xerais. Destaca Axeitos que se trata dunha
visión propiamente filolóxica da obra, sen finalidade estritamente divulgativa, se non con
intención de amosar unha comprensión global da obra da poeta.
Axeitos, Xosé Luís, “O editor Soto Freire, mediador necesario na Historia de Galicia”,
Follas Novas, n.º 4, “Textos e Documentos”, 2019, pp. 152-159.
Xosé Luís Axeitos explica que o editor Soto Freire ocupa un lugar destacado entre os
correspondentes epistolares de Manuel Murguía, pois é autor de 64 escritas entre os anos
1865 e 1868 (e de 10 enviadas a Rosalía). Neste traballo, reflexiónase xustamente sobre
o perfil intelectual que proxectan as cartas deste editor lucense e mantense que non se
corresponde co importante rol que desenvolveu na conformación do discurso
historiográfico de Murguía.
Avanti, Colectivo, “Uma lembrança para Antonio Leonardo Sánchez Deus”, Murguía.
Revista galega de historia, n.º 40, “A Investigación”, xullo 2019, pp. 25-46.
O Colectivo Avanti (formado por André Seoane Antelo, Ivan Fontão Bestilheiro, Ernesto
Vázquez Souza e Marcos Saavedra Branco) recupera neste artigo a figura de Leonardo
Sánchez Deus, soldado garibaldino que Manuel Murguía incluíu na súa obra Los
precursores. A inclusión deste soldado na devandita obra xerou unha importante
polémica, posto que moitos intelectuais comprenderon o criterio empregado por Murguía
para situalo entre as figuras sobranceiras para a súa xeración. Neste traballo, o Colectivo
Avanti deseña un perfil biográfico que amplía a información sobre o dito soldado e o
contextualiza como activista da corrente demócrata.
Baca, Yolanda, “Memorias dunha vaca marela…”, Luzes, n.º 65, “As libreiras”, febreiro
2019, p. 87.
Yolanda Baca, da librería lucense Trama, recomenda a lectura de Memoras dunha vaca
marela. Trátase dunha obra de Afonso Eiré que narra os sucesos da Galicia rural das
últimas décadas do século XX dende a perspectiva da Cachorra, unha vaca rubia galega.
Barbeito, Alejandra, “Ás veces atopas algo…”, Luzes, n.º 64, “As libreiras”, febreiro
2019, p. 86.
Alejandra Barbeito, traballadora da libraría coruñesa Berbiriana, recomenda a lectura de
Feminismos e literatura infantil e xuvenil en Galicia, de Montse Pena, un ensaio que
recolle o traballo de numerosas mulleres en favor dun ensino igualitario e un catálogo de
obras concretas da literatura galega infantil e xuvenil dende os anos 60 até o presente
dende unha perspectiva feminista.
Barreiro, Manu, “Banda poetizada”, Tempos Novos, n.º 262, “Cultura”, “Masa crítica”,
“Banda deseñada”, marzo 2019, p. 86.
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Manu Barreiro fai unha recensión da obra O puño e a letra, de Yolanda Castaño, que
recolle a interpretación artística en banda deseñada de corenta dos seus poemas. Barreiro
subliña a total liberdade creadora concedida por Castaño aos corenta artistas galegos que
participaron nesta banda poetizada (con nomes tan coñecidos coma os de Dani Xove ou
Cynthia Alonso) o que fixo que nalgunhas ocasións a expresión artística se afasta da
intencionalidade da autora, mais non por iso, son desbotábeis, mais ben todo o contrario,
ao ofrecernos outros puntos de vista interpretativos en diferentes formatos. En palabras
de Barreiro: “No aspecto formal do libro (...) hai tanta variedade como calidade.
Interpretacións máis literais e máis substanciais; cada autor de BD deixa a súa pegada nos
versos da poeta, e esta deixa pingas da súa arte en cada debuxo”.
Becerra, Afonso, “Presentación. O poema escénico e os límites do texto”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “Teatro e outras formas de comunicación do poético (mesa redonda)”,
decembro 2019, pp. 33-36.
Para presentar aos participantes na mesa redonda ‘Teatro e outras formas de
comunicación do poético’ (Miguel Sande, Antonio Reigosa e Silvia Penas), o
coordinador, Afonso Becerra, reflexiona sobre as relacións que existen entre a poesía e o
teatro.
Becerra de Becerreá, Afonso, “O texto na dramatruxia posdramática”, Grial, n.º 221,
“Teatro galego contemporáneo”, pp. 32-39.
Analiza o papel do texto na dramaturxia posdramática dende os diferentes xeitos de
compoñer (o drama e o posdrama), dende a concepción da palabra como material ou como
centro da acción e fai unha reflexión sobre as pezas escritas posdramáticas, amentando
Os cans non comprenden a Kandinsky (2016), de AveLina Pérez aos pioneiros Castelao
e Otero Pedrayo, a Cunqueiro, Manuel Loureiro, Xesús Pisón, Marcos Abalde Covelo e
Alfonso Pexegueiro. Ofrece tamén unha escolma sobre textos posdramáticos en lingua
galega.
_____, “Un verán rabiosamente teatral”, Tempos Novos, n.º 268, “Cultura”, “Crónica”,
setembro 2019, pp. 74-77.
Afonso Becerra de Becerreá achéganos a unha crónica en clave ensaísta acerca da
trixésimo-quinta edición da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. De Becerreá
esboza o panorama teatral desenvolvido nesta nova edición: teatro físico e xestual con
obras como Un poyo rojo, Oyun ou Orquestra de malabares; novo teatro político, como
Amarillo; cine documental como Curva España; teatro textual contemporáneo, como Nun
cuarto de rotonda ou A.K.A e espectáculos plásticos e performativos como
Transfiguración e Voadora. Por outra banda, o autor sinala que o Premio do público foi
a parar para os espectáculos Jauría e A.KA. Tamén dá conta do repertorio de teatro
desenvolto na rúa caracterizado pola presenza de equilibrismos, malabarismos e escultura
e mesmo monicreques tradicionais, danza e zancos.
Bernárdez Sobreira, Antonio, “Conversa con Xavier Alcalá”, Tempos Novos, n.º 260,
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“Cultura”, “Protexta”, xaneiro 2019, pp. 76-78.
Bernández Sobreira (entrevistador) transcribe a entrevista feita a Xabier Alcalá
(entrevistado) trala publicación do seu último libro The Making of, “que combina a
“reportaxe ficcionada” (…) coa peripecia novelada dun galego emigrado na Arxentina”.
Así, Alcalá responde a unha serie de preguntas relacionadas, principalmente, coa
caracterización das personaxes e a recreación das súas peripecias, pero tamén acerca da
descrición da sociedade arxentina ou da perspectiva propia da traxectoria da súa obra.
_____, “Explorando a cara escura da emigración”, Tempos Novos, n.º 260, “Cultura”,
“Protexta”, “Narrativa”, xaneiro 2019, p. 79.
Antonio Bernárdez Sobreira fai unha recensión da obra The making of, de Xabier Alcalá
que narra “a peripecia vital dun galego emigrado á Arxentina, que ben podendo edificar
unha vida nova nos cimentos do traballo honrado (…) conduce os seus actos polos vieiros
da delincuencia e os vicios”. Personaxes coma o Coghomelo, o complexo marco histórico
do século XX e o elemento na natureza e a condición humana son algúns dos elementos
que deambulan por esta obra.
Campo, Marica, “Carballo Calero na Ofrenda Lírica”, Follas Novas, n.º 4, “Varia”, 2019,
pp. 195-199.
Marica Campo analiza neste traballo un poema de Ricardo Carballo Calero. A nivel
temático, a autora salienta que moitas das constantes poética do ferrolán están presentes
na composición: a reflexión existencial, o motivo do anxo etc. No plano formal, a autora
resalta as imaxes audaces e o léxico requintado do poema.
Carballeira, Paula, “Que necesidade tes? A necesidade de pensar o teatro para a infancia
e a adolescencia”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Temas: Teatro para a infancia e a
adolescencia”, n.º 98, 2019, pp. 22-24.
Artigo de Paula Carballeira sobre a súa creación de teatro para infantes e adolescentes, na
que amenta e repasa os seus títulos Doppelgänger (2018), Boas Noites (2007), Somos os
monstros (2019), O refugallo (2013) e Alicia & Alicia (2011).
Cardiel, Maru, “Stefan Zweig é un autor imprescindible…”, Luzes, n.º 69, “As libreiras”,
xuño 2019, p. 88.
Maru Cardiel, da biblioteca coruñesa Ágora, informa da tradución ao galego de Momentos
estelares da humanidade, de Stefan Zweig, por Laureano Araujo. Tamén recomenda a
lectura desta obra na que o autor relata catorce acontecementos fundamentais da historia.
Caride Ogando, Ramón, “As fronteiras da poesía: Libros, imaxes, ciencia, e escola”,
Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de
poesía galega’, n.º 27, “Interaccións poéticas: ensino, lingua, ciencia (mesa redonda)”,
decembro 2019, pp. 53-57.
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Nesta achega, Ramón Caride postula unha serie de cuestións arredor do presente e do
futuro da poesía galega ás que trata de dar resposta: onde encaixa a poesía na sociedade
de hoxe?, onde está a poesía agora?, sobrevivirá a poesía no futuro? etc.
Castaño, Yolanda, “Nós tamén navegar: A poesía galega de 1976 a 2016. Xeración dos
90”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40
anos de poesía galega’, n.º 27, “Nós tamén navegar. A poesía galega de 1991 a 2016
(mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 19-24.
Nesta achega, Yolanda Castaño trata a creación literaria feminina durante a década dos
anos noventa do século pasado, partindo das súas propias experiencias persoais como
creadora. Así pois, aborda as relación que se foron tecendo entre as distintas autoras do
momento, as dificultades de recepción que tiveron algunhas das súas obras etc.
Castiñeira Blanco, Xavier, “Despois das ondas ou o texto máis aló do Texto”, RGT.
Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”, n.º 99, 2019, pp 121-124.
Crónica de Despois das ondas, de Ernesto Is, centrada na produción da obra, a compañía
(ButacaZero) e a temática, que xira en torno á figura de María Casares.
Castro, Rosalía de, “Na catedral”, Encrucillada, n.º 215, “Poesía”, novembro 2019, pp.
5-7.
Reprodúcese a composición “Na catedral” de Rosalía de Castro, extraída do seu poemario
Follas Novas.
Castro, Xavier, “O poder das mulleres, entre o si e o non”, Luzes, n.º 69, “Ás ceibas”,
xuño 2019, p. 45.
Breve reflexión sobre a existencia ou non do suposto matriarcado característico da Galicia
celta, rematando na conclusión de que a muller nunca contou cun papel superior ao do
home en Galicia, a través das obras A muller en Galicia de María Xosé Queizán, Estebo
de Lesta Meis, varios poemas de Rosalía de Castro e a opinión da socióloga Julia Varela.
Castro Otero, Salvador, “As pegadas do cinema na obra de Manuel Rivas”, Madrygal
n.º 22, 2019, pp. 93-122.
Nesta publicación, Otero non só recoñece e defende a influencia cinematográfica na obra
do coruñés Manuel Rivas, senón que ademais establece unha clasificación entre as
diferentes relacións audiovisuais e os seus escritos. Por unha banda, características
estruturais (referidas á distribución externa e interna do discurso), como, por exemplo,
cando se rememoran planos secuenciais propios do cinema a través dos títulos de cada
capítulo, constituíndose en microcapítulos. Por outra banda, en relación ás características
visuais (en referencia á construción da imaxe visual por medio das palabras) destaca o
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saber facer de Rivas da conxugación espazo-tempo e da construción de planos
conxelados, simultáneos ou de sucesión mediante as diferentes técnicas narrativas. No
referente ás características auditivas, Rivas opta, en moitas ocasións, por secuencias
dialogadas entre os personaxes dos seus textos (e as conseguintes características de
espontaneidade, oralidade e coloquialidade), que deixan entrever o nivel sociocultural ao
que pertencen. Asemade, sérvese tamén de onomatopeas, para imitar certos sons, ou
determinados usos gráficos para simular, por exemplo, o acento dalgún personaxe.
Finalmente, no tocante ás relacións intertextuais, son numerosas as alusións, nos seus
escritos, a referencias cinematográficas: actores, personaxes de filmes, xéneros
cinematográficos, citas cinéfilas... son algúns recursos dos que se serve o escritor para
caracterizar os personaxes, os escenarios e os ambientes das súas obras. Para Otero
Castro, a pegada do cinema no que foi o autor de O lapis do carpinteiro é indiscutíbel: os
límites entre o cine e a literatura desdibúxanse, acotío, no universo de Rivas.
Cid, Alba, “Todo isto era/ é Aldao”, Tempos Novos, n.º 263, “Cultura”, “Protexta”,
“Poesía”, abril 2019, p. 83.
Alba Cid fai unha recensión da obra Todo isto antes era noite, de Lucía Aldao, que
reflexiona acerca do “complexo tensionado das relacións, o signo dos espazos que se
habitan e son homenaxeados en títulos ou as intensidades cotiás”. Cid destaca o quefacer
literario, cun estilo sensorial caracterizado pola desautomatización de frases feitas,
irreverencia ou presenza de imaxes surrealistas ou enxeñosas. Segundo Cid, a poesía de
Aldao, e mais concretamente este poemario, entronca, dentro da literatura galega, coa liña
poética de Xela Arias e Iolanda Zúñiga.
Corbillón, Mercedes,“Sempre podemos ser Patti Smith”, Tempos Novos, n.º 260,
“Cultura”, “Protexta”, “Narrativa”, xaneiro 2019, pp. 80-81.
Mercedes Corbillón fai una recensión da obra Os bicos feridos, de Anna R. Figueiredo,
onde Olivia, a protagonsita, se mergulla na investigación da morte dun rapaz en Londres,
co que ela coincidirá en dúas ocasións. Tal e coma sinala Corbillón, a morte de Samuel é
o punto de partida, o pretexto para poder tocar temas tan fondos coma “a soidade (…),
incomunicación na era máis conectada da historia, inxustiza social (…), a falacia do
estudo como camiño ao éxito, da dobre vida das redes sociais, de racismo, de amor (…)”.
Cutrín Ares, Lita, “Para min foi…”, Luzes, n.º 68, “As libreiras”, maio 2019, p. 88.
Lita Cutrín, libreira en Lino Lestedo de Boqueixón, recomenda a lectura de Pico Sacro:
ferido polo lóstrego e a lenda, unha compilación feita pola Editorial Alvarellos de relatos
e poemas de autores como Marcial Valladares, Otero Pedrayo, Neira Vilas, Suso de Toro,
Henrique Neira e Fernández Abella en relación co lugar.
Dacosta, Marta, “Presentación”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía
‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Nós tamén navegar. A poesía
galega de 1991 a 2016 (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 11-14.
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Para presentar ás participantes na mesa redonda ‘Nós tamén navegar. A poesía galega de
1991 a 2016’ (Helena Villar, Rosa Enríquez e Yolanda Castaño), a coordinadora, Marta
Dacosta, fai unha reflexión sobre a escrita feminina tomando como referencia a Kathleen
March e a Maria Mercé Marçal.
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán, “Ricardo Carvalho Calero, a Autonomía galega e o
manifesto da “Ezquerda Galeguista”, Murguía. Revista galega de historia, n.º
40,“Lembranzas”, xullo 2019, pp. 111-116.
Uxío-Breogán Diéguez Cequiel fai neste traballo un breve percorrido polos movementos
sociais e políticos que se estaban a desenvolver en Galicia no primeiro terzo do século
XX. Céntrase na figura de Carbvalho Calero e na relación que este tivo con eses
incipientes movementos sociais, prestando especial atención ao manifesto A Ezquerda
Galeguista fálalle ao País.
Enríquez, Rosa, “Daquelas que se ortigan”, Escrita Contemporánea. Actas do I
Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Nós tamén
navegar. A poesía galega de 1991 a 2016 (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 25-31.
Nesta achega, Rosa Enríquez aborda a creación literaria feminina a partir da década dos
2000. Debido á imposibilidade de facer un estudo obxectivo sobre este período pola
proximidade temporal, sinala dende o comezo que seguirá os seus gustos persoais para
levar a cabo a súa exposición. Entre as voces que salienta está a de Xiana Arias, coa súa
obra Ortigas (Espiral Maior, 2007); a de Oriana Méndez, con O que precede a caída é
branco (Espiral Maior, 2015) e Chus Pato, con Hordas de escritura (Xerais, 2008), entre
outras.
Espinosa, Estíbaliz, “A venus de Newton resolve o binomio de Milo”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “Interaccións poéticas: ensino, lingua, ciencia (mesa redonda)”, decembro
2019, pp. 65-72.
Estíbaliz Espinosa aborda nesta contribución as relacións que se tecen entre a poesía e a
ciencia, salientando as semellanzas que unen ambas as súas disciplinas e comparando o
papel que ocupan as mulleres en cada ámbito.
Falcón, Marisa F., “Para pensar sobre o teatro que vemos aquí e agora”, Tempos Novos,
n.º 263, “Cultura”, “Protexta”, “Ensaio”, abril 2019, p. 85.
Marisa F. Falcón fai unha recensión da obra Confío-te o meu corpo, de Afonso Becerra
de Becerreá: un ensaio que analiza e reflexiona acerca dos rasgos característicos e os
elementos que interveñen na creación do teatro contemporáneo, onde destaca a
corporalidade ou os límites difusos entre o teatro e a danza. Falcón destaca da obra o bo
facer do autor, que “parece dialogar co lector, partillando experiencias estéticas,
referencias culturais e reflexión, presentando argumentos de modo sinxelo pero
intelixente, sen evitar discutir os problemas e erros en que se cae neste tipo de creación”.
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Fernández Martín, Patricia, “La deixis personal en algunas cartas de Rosalía de Castro
y Emilia Pardo Bazán desde la gramática funcional del discurso”, Madrygal, n.º 22, 2019,
pp. 135-159.
Nesta publicación, Patricia Fernández estuda a deixe persoal nalgunhas misivas entre
Rosalía de Castro e Manuel Murguía e Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós dende
o enfoque da gramática funcional do discurso, segundo o cal, a autora determina unha
relación amorosa entre os primeiros e unha relación moito menos próxima, de amizade,
entre os segundos. Fernández Martín ofrécenos unha introdución acerca das traxectorias
persoais e profesionais de ámbalas dúas escritoras, ademais da xustificación da escolma
das cartas. Asemade, amosa unha ampla visión acerca das referencias deícticas persoais
e da gramática funcional do discurso, xa que é o método de traballo empregado nesta
pequena investigación: así, repara por exemplo nas súas utilidades, na unidade básica de
análise, nos modelos de interpretación ou nos diferentes niveis de estudo (interpersoal,
representacional e morfosintáctico), sobre os que finalmente, pon o foco de atención en
cada unha das epístolas.
Fernández Rei, Francisco, “Mondariz, os derradeiros anos optimistas no camiño longo
de Ramón Cabanillas”, A trabe de ouro, n.º 111, “Cuestións”, maio 2019, pp. 31-48.
Fernández Rei realiza un estudo sobre a relación de Ramón Cabanillas con Mondariz,
como lugar, como balneario e como revista, e a influencia que supuxo para a súa obra.
Cabanillas foi chamado por Enrique Peinador Lines, que converteu o balneario de seu pai
en Mondariz nun espazo de cultura, para participar na dirección editorial da publicación
de Mondariz, un suplemento de La Temporada, para o que pretendía contar cos máis
salientabeis representantes do galeguismo. Tamén o acto de ingreso de Cabanillas na Real
Academia Galega se celebrou no nomeado balneario de Mondariz e, durante o seu
“desterro” en Madrid, fixo sabedores a todos aqueles cos que mantiña correspondencia
do moito que desexaba retornar a Mondariz, cidade e balneario.
Fernández Rei, Francisco, “Olimpio Arca Caldas, mestre do pobo e mestre
multidisciplinar”, A trabe de ouro, n.º 110, “Acoutacións”, xaneiro 2019, pp. 99-124.
Informa sobre a homenaxe a Olimpio Arca Caldas, coordinada por un veciño de Cuntis,
outro da Estrada e outro de Silleda, que consistiu na elaboración de un mosaico de 54
teselas baixo o nome de Homenaxe a Olimpio Arca Caldas. Un mestre do pobo, que
contén citas de autores como Almudena Grandes. A obra de Arca Caldas era comentada
nas clases que Carvalho Calero impartía na Universidade de Santiago de Compostela,
xunto coa de Manuel García Barros. Fernández Rei recolle tamén unha breve biografía
do autor e as impresións que deixou nos seus alumnos de Couso, no pai dun deles e nos
seus compañeiros de profesión. Tamén profundiza nas súas facetas de investigador,
activista e dinamizador cultural, que desenvolveu até o momento do seu falecemento.
Filipowicz-Rudek, María, “Na sombra da existencia. Wislawa Szymborska en galego”,
Madrygal, n.º 22, 2019, pp. 161-172.
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María Filipowicz analiza en profundidade a escolma da poesía da premio Nobel polaca
Wislawa Szymborska, elaborada e traducida ao galego por Lucía Caeiro. Versos
escollidos, que así é coma se chama a obra, compila máis de oitenta poemas da polaca e
constitúe a primeira aproximación literaria entrambas literaturas. Filipowicz fai unha
introdución na que achega datos interesantes sobre o alcance da recepción de Szymborska
no mundo hispánico e no galego, e fai un repaso polos trazos temáticos e de estilo nas
obras da poeta. Nas páxinas seguintes afonda, dende unha perspectiva máis lingüística,
nos formulamentos textuais e intertextuais levados a cabo na tradución ao galego feita
por Caeiro. A tal fin, Filipowicz sérvese de varios poemas rescatados da escolma (Nic
dwa razy “Nada dúas veces”, Pomylka “Número equivocado” e Nic darowane “Nada de
seu”), que amosan e comparan as versións orixinais en polaco coas de galego de Lucía
Caeiro, e mais unhas terceiras en castelán, de Moix e Slawomirski.
Fiz, Bárbara, “Reformando o cuarto propio”, Tempos Novos, n.º 262, “Cultura”,
“Protexta”, “Ensaio”, marzo 2019, p. 77.
Bárbara Fiz fai unha recensión en ton persoal da obra Chámame señora, pero trátame
coma un señor, de Inma López Silva, que ten como obxectivo principal, ofrecernos o
machismo imperante na cultura. Fiz di sentirse identificada coas situacións que amosa o
texto: “Non fun a única á que silenciaron nunha reunión, que non tivo voz para alzala
naquela presentación, que foi chamada só para saír na foto, que tivo que aprender a buscar
o seu sitio, a construír a súa propia voz e a saber erguela”.
Fontoira Suris, Lydia, “Rosalía de Castro, En las orillas del Sar. Estudo, edición, notas
e comentarios de Anxo Angueira”, Follas Novas, n.º 4, “Recensións”, 2019, pp. 170-174.
Neste traballo, Lydia Fontoira Suris fai unha recensión sobre a nova edición de En las
orillas del Sar, publicada por Anxo Angueira, que vén a complementar as edicións
anterioires de Cantares gallegos (2013) e de Follas novas (2016) que levou a cabo o
mesmo autor.
______, “Follas novas. Revista de estudos rosalianos, 3”, A trabe de ouro, n.º 111,
“Publicacións”, maio 2019, pp.147-150.
Dá conta da publicación do terceiro número da Revista de Estudos Rosalianos, editada de
xeito anual pola Fundación Rosalía de Castro, e relata os traballos que neste número se
inclúen: “Os epígonos das Irmandades da Fala”, de Xosé Ramón Barreiro; “A Gloriosa e
o galeguismo”, de Justo Beramendi; “Unha lectura de ‘Si a vernos, Marica, nantronte
viñeras’ á luz de novos datos”, de María dos Anxos García e Henrique Sanfiz; “En las
orillas del Sar na poesía española: apuntamentos para unha revisión”, de Arcadio LópezCasanova; “Rosalía de Castro e as escritoras anglo-americanas do seu tempo en La hija
del mar”, de María Jesús Lorenzo; e “Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía”, de
Anxo Angueira, entre outros.
Forcadela, Manuel, “Conversa con Chus Nogueira”, Tempos Novos, n.º 265, “Cultura”,
“Protexta”, xuño 2019, pp. 76-78.
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Nesta publicación, Manuel Forcadela (entrevistador) transcribe a entrevista feita a Chus
Nogueira (entrevistada), editora da Poesía Reunida (1982- 2004). de Xela Arias, en
relación coa xustificación e os problemas cos que se atopou na edición e publicación desta
obra. Así, Nogueira responde algunhas preguntas relacionadas, principalmente, cos
criterios da escolma, coa traxectoria profesional de Xela (características máis sinaladas
da súa poesía, adscrición a diferentes movementos...) perspectivas de difusión da súa obra
e figura (o Día das Letras Galegas adicado a ela, posíbeis reedicións dos seus
poemarios...).
_____, “Novamente Xela”, Tempos Novos, n.º 265, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, xuño
2019, p. 79.
Manuel Forcadela fai unha recensión da obra Poesía reunida (1982-2004) de Xela Arias,
editada postumamente por María Xesús Nogueira, e que supón un achegamento definitivo
á obra poética de Xela Arias, reunindo catro dos seus grandes títulos: Denuncia do
equilibrio, Tigres coma cabalos, Darío a diario e Intempériome. Os versos recollidos
nesta obra, representan, en parte, segundo Forcadela, a soidade que sentía fronte unha
xeración que non lle correspondía. O autor sinala algunhas das temáticas máis
representativas presentes nesta Poesía Reunida, coma “o amor como oferta e como
demanda, o amor fóra da paixón física, cara aos maiores, cara aos fillos (...) o conflito
entre individuo e sociedade (...) [ou] a morte e a vaidade dos triunfos do vivir e da
existencia”.
_____, “Draga, ou o que sexa”, Tempos Novos, n.º 268, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”,
setembro 2019, p. 82.
Manuel Forcadela fai unha recensión da obra Draga, de Claudio Pato, onde se resalta a
tensión entre o libro como mercadoría e o libro como ben cultural ao longo dos cinco
poemas que conforman o poemario: “Lola”, “Planeta”, “Cisnes”, “Lousame” e
“Páncreas”. Forcadela resalta o valor da fotografía e a forza e o frescor das súas verbas
como elementos estilísticos mais destacábeis. Tamén sentencia: “estamos perante unha
vangarda inscrita no ronsel do surrealismo e do collage na que a primacía do significante
conduce a un formalismo pleno mentres no plano dos contidos se elude calquera tentación
culturalista inmediata”.
Foxo, Manuel, “Vicente Araguas, ese aire fresco que viña de Glasgow”, Olga. Revista de
poesía galega en Madrid, n.º 7, xuño 2019, pp. 19-27.
Manuel Foxo aborda neste traballo a figura e a produción literaria de Vicente Araguas,
centrándose na súa vertente poética. Dedícalle unha especial atención ao poemario
Paisaxe de Glasgow (Castrelos, 1978), analizando a recepción que tivo pola crítica.
Franco, Camilo, “Intemperie contemporánea”, Tempos Novos, n.º 262, “Cultura”,
“Crónica”, “Escenas do cambio”, marzo 2019, pp. 70-73.
Camilo Franco realiza unha crítica negativa do festival Escenas do cambio, dirixido por
Pablo Fidalgo e que tivo lugar durante o primeiro semestre do ano 2019 na Cidade da
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Cultura, con máis intención, segundo o autor, de “mostrar en Galicia as linguaxes
contemporáneas que encontrar en Galicia o que houbese de contemporáneo”. Algúns dos
motivos polos que o crítico está descontento coa dita performance son o abandono
interpretativo, a mestura entre teatro e danza ou a preponderancia da poesía fronte ao
teatro. Franco sentencia: “Escenas de cambio está máis cerca de ofrecerlles aos
espectadores fragmentos da contemporaneidade que daquela idea inicial de provocar unha
transformación. Era ambiciosa demais”.
_____, “Non queremos despegarnos do humor”, Tempos Novos, n.º 267, “Cultura”,
“Entrevista”, agosto 2019, pp. 66-70.
Camilo Franco (entrevistador) transcribe a entrevista feita aos membros da compañía
teatral Chévere (Xesús Ron, Miguel de Lira e Patricia de Lorenzo), a raíz da súa última
estrea Curva España. Así, os tres integrantes responden preguntas relacionadas,
principalmente, coas posíbeis interpretacións do título da obra, a adscrición da peza teatral
ao xénero do thriller e os límites entre a realidade e a ficción, as técnicas comunicativas
e teatrais empregadas e as perspectivas de difusión da propia obra, entre outras.
Freixanes, Víctor F., “Novos horizontes, novas linguaxes, novas preocupacións”, Grial,
n.º 221, “Carta do editor”, 2019, pp. 5-7.
Presenta o volume de Grial dedicado ao teatro cunha reflexión sobre o teatro
contemporáneo, apuntando que se pode comezar a falar de novas formas expresivas e
organizativas no teatro no ano 1984, cando se crea o Centro Dramático Galego, que supón
un intento de construción dun modelo de teatro nacional en Galicia. Amenta tamén a
creación da Sala de Teatro Estable Luís Seoane na cidade da Coruña en 1980 e a creación
da colecciónoo dos Cadernos da Escola Dramática Galega.
_____, “Unha nova xeración de investigadores”, Grial,n.º 223, “Carta do editor”, xullo
2019, pp. 4-7.
Introdución ao número 223 de Grial que informa sobre a investigación da filóloga
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que conta cun amplo catálogo de estudos sobre a figura
de Rosalía de Castro, de carácter bibliográfico e achega diversos documentos, textos e
testemuños recompilados ao longo da súa vida. Tamén se destaca a figura de Víctor Said
Armesto, a quen Ruiz de Ojeda tamén lle dedica parte dos seus traballos, quen contribuíu
á investigación sobre Rosalía grazas á súa relación con Manuel Murguía.
García Negro, María Pilar, “Falta um capítulo em El Caballero de las botas azules.
Ricardo Carvalho Calero”, Follas Novas, n.º 4, “Textos e Documentos”, 2019, pp. 160168.
Este traballo reproduce un dos últimos artigos de Ricardo Carvalho Calero (senón o
último). Foi entergado ao profesor Luís García Soto en xaneiro de 1990, poucas semanas
antes do seu falecemento. O devandito artigo resulta interesante xa que ven a corroborar,
unha vez máis, o interese do autor pola figura de Rosalía de Castro.
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Gómez, Esther, “Moi recomendable…”, Luzes, n.º 64, “As libreiras”, febreiro 2019, p.
87.
Esther Gómez, da libraría coruñesa Moito Conto, recomenda a lectura de Ler o mundo,
da francesa Michéle Petit, que foi traducida ao galego en 2018 pola Editorial Kalakandra.
Trátase dun conxunto de ensaios que recolle o comportamento de diversas sociedades
capitalistas e como este impide que os pais dediquen tempo aos seus fillos mentres loa ás
artes, á transmisión cultural e á literatura.
Gómez Pato, Raúl, “Traducións e diálogos con outros sistemas poéticos”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “Traducións e diálogos con outros sistemas poéticos (mesa redonda)”,
decembro 2019, pp. 83-86.
Nesta contribución, Raúl Gómez aborda o proceso da tradución literaria, concretamente
poética, no eido galego. Para isto, formula distintas cuestións básicas ás que trata de dar
resposta ao longo da súa exposición: que é traducir?, quen traduce?, por que e para que
traducir? e onde traducir, como e cando?
Harguindey Banet, Henrique, “Ubú, flor do mal”, RGT. Revista Galega de Teatro,
“Escena aberta”, n.º 98, 2019, pp. 36-39.
Artigo sobre Ubú rei, Uvú encadeado e Ubú na colinial, de Alfred Jarry, de quen ofrece
datos biográficos e no que lembra as veces que Ubú foi representado por compañías
galegas, artellando a súa contribución en tres partes: “A xesta ubuesca”, “Escravitude e
liberdade: Ubú encadeado” e “Permanencia de Ubú”.
Hervella, Gustavo, “Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental
dun intelectual galeguista”, Murguía. Revista galega de historia, n.º 39, “Lecturas”,
xaneiro 2019, pp. 173-176.
Gustavo Hervella presenta unha coidada recensión sobre o libro Fuga e retorno de Adrián
Solovio. Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista (Editorial Galaxia,
2018), no que Ramón Villares analiza e interpreta a ideoloxía de Ramón Otero Pedrayo,
ao tempo que reflexiona sobre o xeito de crear país da Xeración Nós. Hervella destaca a
lectura historicista que fai Villares de Arredor de si, ofrecéndonos un estudo sobre a
evolución do pensamento nacionalista galego pero dende unha fonte literaria.
Iglesias Baldonedo, Maribel, “Ramón Cabanillas e Francisco Asorey, ‘vidas paralelas’.
Amizade fonda e traxectorias cruzadas”, Adra, n.º 14, 2019, pp. 81-93.
Esta publicación fai un repaso pola traxectoria persoal e profesional do poeta Ramón
Cabanillas e do escultor Francisco Asorey. Así, de maneira cruzada, vanse relatando as
vivencias persoais e notas biográficas da nenez e adolescencia de ámbolos dous (a
formación do primeiro no seminario Conciliar de Santiago, a estancia do segundo no
colexio dos Salesianos en Sarriá…). Por outra banda, o artigo faise eco dos títulos
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publicados por Cabanillas (Vento mareiro, Da terra asoballada, A Rosa de cen follas…)
así coma o seu ingreso na Real Academia Galega e na Real Academia Española, e das
esculturas realizadas por Asorey (Picariña, Naiciña, Santa muller galega e San Francisco),
que os levarían ao cume da súa carreira na década dos vinte. Ser veciños de Fefiñáns
(Cambados), pertencer dende ben cedo ao movemento das Irmandades da Fala, compartir
as influencias modernistas-simbólicas ou a súa pegada nas Vangardas, son algúns dos
elementos que contribuíron ao xurdimento dunha amizade persoal e profesional que
duraría toda a vida.
Is, Ernesto, “A Berberecheira: honestidade e autoficción”, RGT. Revista Galega de
Teatro, “Libros”, n.º 98, 2019, pp. 92-93.
Artigo sobre a Berberecheira, impulsada por Chévere co gallo do Premio Nacional de
Teatro en 2014. Entre 2016 e 2019 pasaron por este laboratorio o que se concretou en tres
pezas destacadas do teatro galego: Goldi libre (2016), Salvador (2017) e Anatomía dunha
serea (2017).
Jackiewicz, Aleksandra, “Captar los conflictos más sutiles del alma’ en el proceso de
traducción. La poesía de Wislawa Szymborska en gallego y en español”, Madrygal, n.º
22, 2019, pp. 209-221.
Neste artigo, Aleksandra Jackiewicz pon o foco de atención nos obstáculos cos que se
atopan os tradutores á hora de recrear o universo poético da premio Nobel polaca Wislawa
Szymborska. O corpo do texto afonda, dende unha perspectiva máis lingüística, nas
formulacións textuais e intertextuais levadas a cabo na tradución ao galego feita por
Caeiro. A tal fin, Jackiewicz rescata tres dos seus poemas (“Nic dwa razy”, “Nada dúas
veces”; “Pod jedna gwiazdka”, “Baixo unha estreliña”; e “Liczba Pi”, “O número Pi”),
que amosan e comparan as versións orixinais en polaco, as traducións ao castelán de
Beltrán, Marrodán Casas e Rodowska e as de galego de Lucía Caeiro.
Lama, María Xesús, “Conversa con Anxo Angueira”, Tempos Novos, n.º 267, “Cultura”,
“Protexta”, agosto 2019, pp. 71-73.
María Xesús Lama (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a Anxo Angueira
(entrevistado) a raíz da súa última publicación: unha edición crítica de En las orillas del
Sar, de Rosalía de Castro. Así, Angueira responde preguntas relacionadas,
principalmente, coas achegas dos comentarios de cada poema, co compromiso político e
nacional con Galicia por parte da autora, coa proxección que ten da súa propia obra e coa
posibilidade da publicación doutros volumes doutros textos poéticos da autora.
_____, “Desde a ribeira do Sar aos catro puntos cardinais”, Tempos Novos, n.º 267,
“Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, agosto 2019, pp. 74-75.
María Xesús Lama fai unha recensión da obra En las orillas del Sar, obra de Rosalía de
Castro, en edición crítica por Anxo Angueira. Respectando só a edición supervisada pola
propia Rosalía, e con notas e comentarios que favorecen a comprensión do texto,
Angueira realiza unha edición dunha obra marcada onde “o tempo persoal, de desolación,
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contraponse a un tempo histórico que fai posible inda a indignación e a esperanza, e polo
tanto o destino individual (...) intégrase con serenidade coma o elo dunha cadea” poñendo
o foco de atención nas referencias espaciais agochadas e centrándose na súa análise. Nas
liñas finais desta recensión, Lama asegura que “a orixinalidade interpretativa e o rigor
editorial converten esta obra nunha ferramenta imprescindible”.
Laxe Martiñán, Xosé Antón, “Víctor Campío Pereira González, mestre, poeta e
conversador”, A trabe de ouro, n.º 111, “Acoutacións”, maio 2019, pp. 87-108.
Laxe Martiñán percorre a vida e obra do poeta ourensán Víctor Campío Pereira González
a modo de homenaxe, con motivo do seu falecemento en xullo de 2018. O seu interese
pola literatura comeza coa lectura de libros que na súa época estaban prohibidos, que lle
eran proporcionados por compañeiros do Seminario de Ourense, como Aires da miña
terra de Curros Enríquez. Recibiu varios recoñecementos ao longo da súa vida, como o
Premio Biblioteca Endesa das Pontes, polo seu poema “Bando” ou o Sete Carballa da
Insua dos Poetas, e fixo unha importante labor de tradución ao galego.
Ledo, Margarita, “Ana Romaní, académica”, Grial, n.º 221, “O rego da cultura”, 2019,
p. 10.
Faise eco do ingreso de Ana Romaní como académica de número da Real Academima
Galega, destacando que ocupará a cadeira vacante de Xohana Torres, un dos seus
referentes literarios e a quen dedicou o seu discurso de ingreso, Táctil resonancia. Da
derrota dun esplendoroso veleiro, as voces flotando e os cantos das baleas.
Lojo Rodríguez¸ Laura María, “Contos de fadas en clave feminista”, Grial, n.º 221, “O
espello das letras”, 2019, p. 72.
Comentario crítico de A cámara do sangue e outros relatos (2018), de Angela Carter,
vertido ao galego da man da editorial Urco. Amenta o prólogo de Enma Pedreira na
colección Carter e a función tradutora de María Reimóndez.
López, Aurora, Pociña, Andrés, “Rosalía de Castro nas obras de Ricardo Carballo
Calero. Estudo bibliográfico”, Follas Novas, n.º 4, “Bibliografía”, 2019, pp. 176-194.
Este estudo de Aurora López e Andrés Pociña recolle unha “Bibliografía rosaliana” a
partir dos traballos de Ricardo Carballo Calero, a fin de amosar até que punto o escritor
ferrolán se sente atraído polo estudo científico e polo coñecemento público da escritora.
López, Teresa, “Arredor de Rosalía: notas sobre as escritoras nas orixes do
Rexurdimento”, Follas Novas, n.º 4, “Artigos”, 2019, pp. 52-79.
A medida que vai avanzando o século XIX, as mulleres van desenvolvendo un papel máis
importante como lectoras e escritoras. Obras salientábeis do Rexurdimento galego inflúen
numerosas colaboracións de autoras, apelacións directas ao labor feminino no
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espallamento da produción literaria e mencións salientábeis do contributo das autoras,
mostras todas da vontade de incluílas ao proxecto do Rexurdimento. As redes de relacións
entre escritoras e escritores son visíbeis nas dedicatorias cruzadas de poemas que achegan
novas perspectivas sobre os roles desenvolvidos polas escritoras no comezo do período
rexurdimentista.
López Silva, Inma, “A escena galega no novo século”, Grial, n.º 221, “Teatro galego
contemporáneo”, 2019, pp. 16-19.
Ofrece un panorama da escena galega a partir de 1984, momento no que se funda o Centro
Dramático Galego. Destaca a desfilolixización das linguaxes escénicas a partir do ano
2000 e analiza a vangarda e o rupturismo dentro do propio sistema teatral. Amenta a
dramaturgas como AveLina Pérez, Clara Gayo, Esther F. Carrodeguas, Vanesa Sotelo,
Ernesto Is, Roi Vidal, Marcos Abalde e Fernando Espelde como figuras que conseguiron
mostrar as posibilidades de reconceptualización da linguaxe dramática galega.
_____, “Conversa con Marta Pazos. ‘Facemos os espectáculos que a nós nos gustaría ver
como público”, Grial, n.º 221, “Entrevista”, 2019, pp. 40-45.
Entrevista con Marta Pazos, da compañía Voadora, na que conversan sobre temas
referidos á compañía e á súa traxectoria, á relación coas artes plásticas, ao protagonismo
da música na posta en escena, sobre os clásicos canónicos e sobre o panorama teatral
galego.
_____, “Chegou o futuro”, Tempos Novos, n.º 261, “Cultura”, “Masa crítica”, “Teatro”,
febreiro 2019, p. 86.
Inma López Silva fai unha recensión da obra de teatro Deixa de tocala, Sam, dirixida pola
súa autora Avelina Pérez, un exemplo do teatro máis contemporáneo. Segundo López
Silva, a autora, sempre cun ton crítico, denuncia social e compromiso que caracteriza a
súa obra, “dá conta dunha mirada amarga sobre o sentido da súa arte e por que non, da
vida”. En Deixa de tocala, Sam, destaca o seu estilo caracterizado polo diálogo (en
ocasións, xordo), o aproveitamento das ferramentas da composición escénica, a
concatenación de escenas superpostas e a coherencia ideolóxica e estética.
_____, “Como é que o tren non pasa por aquí?”, Tempos Novos, n.º 267, “Cultura”, “Masa
crítica”, “Teatro”, agosto 2019, p. 80.
Inma López Silva fai unha recensión da obra de teatro Curva España, da compañía teatral
Chévere. A obra comeza cun accidente de tráfico en Verín en 1927 e a consecuente morte
de José Fernández España, o enxeñeiro das obras do tren Pobra de Sanabria-Ourense.
Este feito servirá de punto de partida para a reflexión, no relato, de tres elementos: “a
conformación do matrimonio entre poder político e económico en España dende a
ditadura de Primo de Rivera; o silenciamento durante o franquismo das figuras disidentes
e a conformación centralista dun país que castigou durante máis de cen anos os espazos
incómodos”. Da obra, López Silva destaca o seu estilo caracterizado por un ton intelixente
e irónico, cheo de elementos propios do quefacer documental coma o relato de testemuñas
ou os límites difusos entre a interpretación e o filme.

444

López Silva, Xosé A., “Ovidio, de novo en galego”, Grial, n.º 221, “O espello das letras”,
2019, pp. 74-75.
Recesión do volume Catas das heroínas (2018), de Ovidio, en tradución ao galego de
Margarita Fernández Gómez. Explica que se trata dunha colección de quince epístolas
poéticas ficcionais de diferentes mulleres da mitoloxía ou cultura grega. Afirma que
supón esta unha interesante achega para o debate sobre as presenzas de perfís clásicos
femininos e a necesidade de revisar as traducións herdadas.
Lorenzo, Ramón, “Giuseppe Tavani (1924-2019)”, Boletín da Real Academia Galega,
n.º 380, “Vida oficial da RAG”, 2019, pp. 455-462.
Con motivo do pasamento de Guiseppe Tavani, Ramón Lorenzo fai neste artigo un
detallado percorrido pola obra do filólogo italiano, destacando os seus traballos
relacionados coa literatura medieval galego-portuguesa e salientando as súas calidades
humanas.
Lorenzo Gil, César, “Aventuras, tamén sexuais, para adolescentes”, Tempos Novos, n.º
261, “Cultura”, “Protexta”, “Narrativa”, febreiro 2019, p. 82.
Lorenzo Gil fai unha recensión da obra Arousa, de Carlos Meixide. Trátase da cuarta
entrega de “Os cinco de Ons”, onde os protagonistas adolescentes continúan coas súas
pesquisas para resolver misterios, neste caso, o envelenamento de varios cans na illa de
Arousa. Se ben o autor “domina mellor as personaxes cá trama”, segundo Lorenzo Gil,
os diálogos cobran especial relevancia na procura dunha boa caracterización dos
personaxes. Sentencia: “Arousa é unha novela das voces baixas. Non hai grande épica
nin conspiracións atómicas. Máis ben unha descrición das disfuncións do cotián, as pregas
da vida aparentemente tranquila dunha vila de Galicia”.
_____, “Tres pintores, algo así como unha road movie”, Tempos Novos, n.º 264,
“Cultura”, “Protexta”, “Narrativa”, maio 2019, p. 90.
Lorenzo Gil fai unha recensión da obra Tres pintores, de Cid Cabido, galardoada co
Premio Ánxel Fole de Narrativa Curta, convocado polo Concello de Lugo. Con toques
autobiográficos, esta obra conta a viaxe que en 1984, o propio Cabido xunto co seu amigo
pintor Viñas, fixeron dende Vigo até París, aínda que se nos adianta que dita viaxe remata
antes do previsto. Lorenzo Gil destaca da obra, principalmente, dúas cousas: por unha
banda, o estilo inconfundíbel do autor, que xeralmente se serve da “oralidade actual” para
contar unha historia; por outra, que a obra presenta certos perfís positivos (coma a
estrutura, os personaxes ou o ton xeral que presenta) que a fan especialmente apta para a
transición nos adolescentes, das súas lecturas de literatura xuvenil ás lecturas de adultos.
Loureiro Rodríguez, Carlos, “Contiños da terra, un elo entre xeracións”, Grial, n1 221,
“O espello das letras”, pp. 72-73.
Recesión de Contiños da terra (2018), peza teatral de Santiago Cortegoso. Explica que o
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autor se baseou nos Contiños de Manuel García Barros, adaptándoos á idade
contemporánea. Salienta o tratamento da conexión entre diferentes xeracións na obra.
Martínez González, Xurxo, “O presidente da República que prologou as Follas Novas
de Rosalía: notas a unha relación de Emilio Castelar coa cultura galega (Pardo Bazán vs.
Murguía)”, Follas Novas, n.º 4, “Artigos”, 2019, pp. 80-109.
Xurxo Martínez González explora neste artigo a relación que Emilio Castelar mantivo
coa cultura galega e, a través dela, investiga a tensión de campo con respecto ao que debía
ser o Rexurdimento. A loita entre Emilia Pardo Bazán e Manuel Murguía por interpretar
a obra rosaliana representa dúas posibilidades de entender o futuro político e cultural de
Galiza.
_____, “Lorca”, Luzes, n.º 65, “Ás ceibas”, febreiro 2019, p. 19.
Informa da proposta do Servizo de Normalización Lingüística de dedicar un Día das
Letras Galegas a Federico García Lorca, autor de Seis poemas galegos. Esta obra foi
editada en 1935 por Nós a cargo de Anxo Casal en 1935 e conta cun prólogo de Eduardo
Blanco Amor. Xurxo Martínez mostra o seu apoio á iniciativa, considerando que sería
unha boa forma de lograr un coñecemento universal da literatura galega.
Martínez Suárez, Iolanda, “Feminismos’, unha aposta poliédrica para recuperar as
palabras”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”, abril 2019, pp. 100-101.
Informa sobre a posta en marcha da colección Feminismos pola Editorial Galaxia, unha
vía para a expansión das reflexións e perspectivas de carácter feminista dun colectivo de
autoras diversas. A colección iniciou coa publicación de tres ensaios inaugurais,
Chámame señora pero trátame coma a un señor, Feminicio. Unha nova orde patriarcal
en tempos de submisión e Ám@me; tres obras dirixidas a diversos públicos, ás mulleres e
aos homes que se sintan afectados polos problemas que sofren as primeiras, a todos
aqueles que serviron de ferramenta para o patriarcado da súa propia vida laboral e persoal
e aos educadores, respectivamente.
Mato, Alfonso, “Un ensaio de historia intelectual”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”,
abril 2019, pp. 106-107.
Alfonso Mato informa de que vén de ser publicada unha nova edición do discurso de
ingreso de Ramón Villares na Real Academia Galega, esta vez na Editorial Galaxia baixo
o título de Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental dun
intelectual galeguista (2018). Celébrase tamén que desta vez se trate dunha publicación
nunha editorial comercial, pois as dúas edicións previas existentes, unha da propia
Academia e outra da Fundación Otero Pedrayo, eran certamente moi restrinxidas.
Monteagudo, Henrique, “Ricardo Carballo Calero, persoeiro do Día das Letras 2020”,
Grial, n.º 222, “O rego da cultura”, abril 2019, p. 11.
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Breve homenaxe a Ricardo Carballo Calero, con motivo da decisión de dedicarlle o Día
das Letras Galegas 2020, na que se fai un percorrido pola súa vida e a pola súa traxectoria
literaria, con obras como Scórpio ou Pretérito imperfeito. Tamén se fai mención dos
estudos que dedicou a Rosalía de Castro e a Castelao e engádese unha congratulación á
Real Academia Galega pola súa elección.
Moreda, Eva, “Conversa con Emma Pedreira”, Tempos Novos, n.º 261, “Cultura”,
“Protexta”, febreiro 2019, pp. 78-80.
Eva Moreda (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a Emma Pedreira (entrevistada)
trala publicación do seu último libro Besta do seu sangue, galardoado co Premio Xerais
2018. Así, Pedreira responde a unha serie de preguntas relacionadas, principalmente, coas
fontes bibliográficas e o proceso de documentación, a adscrición da obra a un xénero, o
desempeño da voz narrativa ou a relación da temática corporal e sensorial do libro coa
poesía dos anos noventa.
_____, “Ambición literaria”, Tempos Novos, n.º 261, “Cultura”, “Protexta”, “Narrativa”,
febreiro 2019, p. 81.
Eva Moreda fai unha recensión da obra Besta do seu sangue, de Emma Pedreira,
galardoada co Premio Xerais 2018, que narra a historia de Manuel Blanco Romasanta
convertido en lobishome de Allariz. Moreda destaca a unidade narrativa e literaria, así
coma as múltiples lecturas que acepta a obra debido ás diferentes técnicas narrativas
empregadas, ademais do lirismo que impregna toda a obra e da utilización dun léxio
pouco cotián.
_____, “Sexo na vellez sen lirismo”, Tempos Novos, n.º 265, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, xuño 2019, p. 81.
Eva Moreda fai unha recensión da obra Delirios de pracer, de Úrsula Heinze, onde narra
as vivencias eróticas entre Sara, unha muller de idade avanzada, e Cristian, o seu
masaxista, mais xove ca ela. Se ben ás veces a obra incorpora algúns cambios de tema
inxustificados, segundo Moreda, a súa calidade literaria, a escasa intervención da voz
narrativa, e a linguaxe empregada (con tecnicismos clínicos), fan da obra un excelente
caldo de cultivo onde se erixe un erotismo ao que estamos pouco acostumados a ver na
narrativa. Asemade, a obra deixa entrever a evolución psicolóxica da protagonista, en
parte grazas á forza que cobran os diálogos entre Sara e máis Cristian.
_____, “Unha distopía exitosa”, Tempos Novos, n.º 266, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, xullo 2019, p. 82.
Eva Moreda fai unha recensión da obra Natura, de Iolanda Zúñiga, galardoada co Premio
Gala do Libro 2019 á mellor obra narrativa, cuxo argumento xira ao redor dunha
“catástrofe demográfica, social e ambiental que deriva nunha sociedade ditatorial e
estratificada; control das mentes a través da manipulación do discurso e a linguaxe”
Segundo Moreda, o uso dunha linguaxe maxistral (da que ofrece exemplos), caracterizada
por un ton distanciado e áxil -exento de abundantes e minuciosas e descricións-, é clave
na configuración desta novela distópica “máis que apreciable” (en palabras de Moreda),
se as comparamos con outras do seu xénero.
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Nicolás, Ramón, “Poesía nas aulas: espazos de comunicación e creación”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “Interaccións poéticas: ensino, lingua, ciencia (mesa redonda)”, decembro
2019, pp. 59-64.
Ramón Nicolás aborda nesta contribución algunhas reflexións ao fío do lugar que ocupa
a poesía na escola, fundamentalmente no ensino secundario. Así pois, reflexiona sobre a
situación actual que ocupa a poesía nos plans de estudo, cal é a realidade do seu
coñecemento etc.
Neira Pérez, Juan Félix, “De Eduardo a Eduarda: un poema inédito de Pondal á irmá
morta”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 380, “Traballos de investigación e estudo”,
2019, pp. 397-405.
Juan Félix Neira Pérez desenterra neste artigo unha composición inédita de Eduardo
Pondal, composta en recordo da súa irmá Eduarda, a cal falecera en Muxía mentres pasaba
unhas xornadas con Rosalía de Castro.
Negro, Carlos, “Presentación. Breve mirada polo retrovisor en transición cara a unha
poesía supernova”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén
navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Innovación poética, trans-xénero, novas
modalidades (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 109-111.
Para presentar aos participantes na mesa redonda ‘Innovación poética, trans-xénero,
novas modalidades’ (Fran Alonso, Antía Otero e Celia Parra), o coordinador, Carlos
Negro, fai un percorrido pola poesía galega dos últimos corenta anos.
Nogueira, María Xesús, “Lara, Claus e o alacrán”, Tempos Novos, n.º 260, “Cultura”,
“Protexta”, “Poesía”, xaneiro 2019, p. 82.
María Xesús Nogueira fai una recensión da obra Claus e o alacrán, de Lara Dopazo
Ruibal, onde o simbolismo e as imaxes cobran forza una vez mais na poesía de Dopazo.
Temas tan humanos coma a carraxe, o desamparo, a vulnerabilidade ou as experiencias
da violencia ábrense paso entre os versos do seu novo poemario. Nogueira sentencia
acerca da obra: “é a un tempo un libro dinámico e envolvente que se resiste con teimosía
a una lectura única, e que se sitúa a proposta da autora como una voz orixinal no
extraordinariamente rico panorama da poesía que as autoras máis novas están a escribir”.
_____, “Trazos poéticos”, Tempos Novos, n.º 261, “Cultura”, “Protexta”, “Poesía”,
febreiro 2019, p. 84.
María Xesús Nogueira fai unha recensión da obra O puño e a letra, de Yolanda Castaño,
onde máis de corenta artistas e debuxantes – Xaquín Marín, Pepe Carreiro e David Rubín
entre outros-, poñen ilustracións á unha escolma da obra de Castaño, compilada en seis
libros ao longo de vinte cinco anos. Trátase dunha antoloxía persoal onde aparecen
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motivos recorrentes na poesía de Castaño, coma “o corpo, a identidade, o desexo, o sexo
e a escritura”, tal e coma indica Nogueira. Nogueira destaca o seu estilo caracterizado
pola mestura de rexistros diferentes, unha escritura brillante, os elementos sensuais,
abxectos ou lúdicos así coma unha sutil ironía.
_____, “Conversa con Antón Lopo”, Tempos Novos, n.º 263, “Cultura”, “Protexta”, abril
2019, pp. 78-80.
María Xesús Nogueira (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a Antón Lopo
(entrevistado), trala publicación da súa última novela Extraordinario, galardoada co
Premio Repsol. Así, Lopo responde a unha serie de preguntas relacionadas,
principalmente, coa caracterización dos personaxes, as posíbeis interpretacións da obra,
o seu estilo e a perspectiva propia da súa obra e as relacións que garda con outras
anteriores.
_____, “O extraordinario da vida”, Tempos Novos, n.º 263, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, abril 2019, p. 81.
María Xesús Nogueira fai unha recensión da obra Extraordinario, de Antón Lopo,
galardoada co Premio Repsol, que narra o regreso de Óscar, o protagonista, pouco
amoldado ás convencións sociais por diferentes motivos, á súa vila natal para facerse
cargo dos coidados da súa nai hospitalizada. Isto non so supón unha reorganización da
vida e das prioridades para Óscar, senón tamén unha volta á súa infancia na que asoman
unha mala relación coa súa proxenitora, o descubrimento do corpo, da sexualidade, entre
outras lembranzas. O grande acerto desta obra, radica, segundo Nogueira, no seu estilo
cargado de humor e ironía, de imaxes poéticas levadas a cabo con precisión léxica e cunha
sintaxe dinámica. Nogueira sentencia: “achéganos Antón Lopo na súa última narración a
un tecido de lembranzas, revelacións, contradicións e afectos nos que é quen de
aprehender o extraordinario da vida”.
_____, “Presentación. Corenta anos de poesía. Os ollos da crítica”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “40 anos de poesía aos ollos da crítica (mesa redonda)”, decembro 2019,
pp. 91-94.
Para presentar aos participantes na mesa redonda ‘40 anos de poesía aos ollos da crítica’
(Vicente Araguas, Teresa Seara e Mario Regueira), a coordinadora, María Xesús
Nogueira, reflexiona sobre o papel que desempeñou e segue a desempeñar a crítica na
recepción de obras poéticas dende o ano 1976.
Otero, Antía, “De lindes e palabra. Algo ao que chamamos ‘novo’ leva moito tempo aí”,
Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de
poesía galega’, n.º 27, “Innovación poética, trans-xénero, novas modalidades (mesa
redonda)”, decembro 2019, pp. 117-119.
Antía Otero aborda nesta contribución as relacións que se establecen entre a escritura
(concretamente a poética) e a imaxe, reflexionando para isto sobre as distintas tradicións
poéticas ao longo dos séculos, como as caligrafías chinesas, os caligramas das Vangardas
etc. Finalmente, achégase aos espectáculos performativos máis actuais, nos que tamén se
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adoitan combinar as palabras coa imaxe.
Otero Varela, Inma, “Drogas, corrupción e transmedia”, Grial, n.º 221, “O espello das
letras”, 2019, pp. 70-71.
Recensión de Vivir sen permiso (2018), de Manuel Rivas, sobre o cal indica que se
compón de tres relatos unidos por unha temática e un espazo: o Oeste, o hábitat das
drogas. Opina que o relato que precisa de máis colaboración receptora é o que dá o título
ao libro. Salienta que é unha “lectura sen sorpresas, máis sen decepcións”, é que permite
ver a Manuel Rivas en estado puro.
Outeiriño, Manuel, “O outono barcelonés”, A trabe de ouro, n.º 110, “Textos”, xaneiro
2019, pp. 125-156.
Manuel Outeiriño realiza unha breve presentación da figura do autor catalán Francesc
Pujols e presenta unha ampla selección de fragmentos da súa obra O autono barcelonés
(1908) traducidos por el mesmo.
_____, “Napalm e outros poemas”, A trabe de ouro, n.º 112, “Textos”, setembro 2019,
pp. 121-138.
Manuel Outeiriño realiza unha breve introdución á figura do poeta, dramaturgo e artista
plástico Joan Brossa e engade a continuación unha escolma de poemas do autor catalán
traducidos por el ao galego.
_____, “Douscentos gramos de poemas de mestre”, A trabe de ouro, n.º 112,
“Publicacións”, setembro 2019, pp. 147-150.
Manuel Outeiriño realiza aquí unha recensión breve sobre a obra Douscentos gramos de
patacas tristes, un libro de poemas en prosa de Juan Carlos Mestre dedicado á memoria
de frei Martín Sarmiento. O libro consta de varios poemas que recordan a outros autores
diversos do panorama literario universal e supón, en parte, un autorretrato do propio
Mestre.
Palacios González, Manuela, “LINARES FERNÁNDEZ, Laura (ed.) (2016): Verbas
atlánticas. Poesía inglesa, escocesa e irlandesa traducida por Plácido Castro.
Cambados: Fundación Plácido Castro, 305 pp.”, Madrygal, n.º 22, 2019, pp. 369-371.
Manuela Palacios fai unha recensión da obra Verbas atlánticas. Poesía inglesa, escocesa
e irlandesa traducida por Plácido Castro, recollida en edición bilingüe
(inglés/escocés/irlandés- galego) compilada por Linares Fernández. A autora fai unha
introdución á compilación na que se aprecian catro seccións, tal e como indica Manuela
Palacios: unha primeira baixo o título de “Plácido Castro: Biografía”, onde nos ofrece
unha serie de datos biográficos persoais e profesionais relevantes, nas súas facetas coma
xornalista, tradutor e político; a segunda sección “Plácido Castro, identidade e tradución
en Galicia” pon o foco de atención nos principios e estratexias da súa práctica tradutora
e refire os estudos esenciais acerca da súa figura, coma os de Alberto Álvarez Lugrís e
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Silvia Vázquez Fernández; a terceira sección “O galego de Plácido Castro” céntrase nas
escollas lingüísticas por parte de Castro, entre as que destacan formas sincopadas,
harmonizacións vocálicas, hiperxenbrismos e castelanismos; finalmente, na derradeira
sección ,“Sobre esta edición”, Linares Fernández xustifica a estrutura e os criterios da súa
compilación. Esta recolle as traducións ao galego, por parte de Castro, de autores coma
Edward FitzGerald, W.B. Yeats, Christina Rossetti, William Blake, Lady Gregory ou
Padraig Pearse, entre outros. Manuela Palacios destaca a calidade da obra orixinal e da
súa tradución ao galego, por parte de Castro, así coma o rigor filolóxico que Linares
Fernández segue na organización dos contidos dita compilación.
Paone, Marco, “A poesía na contemporaneidade líquida”, Tempos Novos, n.º 261,
“Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, febreiro 2019, p. 83.
Marco Paone fai unha recensión da obra Resistencia da auga, de Xabier Cordal, que ben
podería entenderse en non poucas ocasións coma unha reflexión do propio quefacer
literario. Os poemas que conforman o poemario divídense en cinco seccións, que Paone
explica (e exemplifica con versos): na primeira, pon o foco de atención na herdanza
xenética da palabra; na segunda, a condición do ser humano; na terceira, cobra especial
relevancia o tema do amor; as dúas últimas están dedicadas ás lembranzas familiares e da
nenez. Paone pon de manifesto as temáticas máis explotadas en Resistencia da auga: “a
preservación do amor e dos espazos en que se produciu, a capacidade de aceptar un
destino adverso é algo que se repite no libro (…)”.
_____, “A poesía na época da reproducibilidade dixital”, Tempos Novos, n.º 263,
“Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, abril 2019, p. 82.
Marco Paone fai unha recensión da obra Pantallas, de Celia Parra, onde a a autora
reflexiona acerca dos momentos cotiáns e como a tecnoloxía influíu neles; como a
dixitalización foi capaz de cambiar “a vivencia dos momentos extraordinarios da vida
humana”. Do poemario, que se divide en tres partes, “Mundo: Cartografía do reflexo”,
“Os antigos. Fragmentos dun diario atopado” e “Desexo. Saciar a luz”, Paone destaca as
imaxes evocadas: “o tema do espello (...), a relación entre realidade e ficción, imaxes reais
e creación de simulacros (...), as referencias á natureza biolóxica (...) e a gravación
emotiva do amor a través dunha mensaxe vocal (...)”.
_____, “O lugar da memoria poética”, Tempos Novos, n.º 265, “Cultura”, “Protexta”,
“Poesía”, xuño 2019, p. 80.
Recensión da obra A cama de meu avó Manuel Martín Méndez, de Celso Fernández
Sanmartín, onde o autor, con tintes autobiográficos, se mergulla en lembranzas e
vivencias persoais relacionadas, a meirande parte, en torno á figura de seu avó, “que
coñecía moi ben o visíbel e invisíbel da natureza, as consecuencias das accións e das
escollas, a Guerra Civil, o paso do tempo e como cambiou a paisaxe do monte do Carrio
e Bermés”. Asemade, Sanmartín sérvese da metáfora da cama (primerio de táboas, logo
o somier, despois metálica e por último de láminas) para amosar a evolución da sociedade.
Por outra banda, Paone destaca a forza oral do relato, cun estilo caracterizado por
anáforas, declinacións dialectais e neoloxismos.
_____, “Conversa con Gonzalo Hermo”, Tempos Novos, n.º 266, “Cultura”, “Protexta”,
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xullo 2019, pp. 78-79.
Nesta publicación, Marco Paone (entrevistador) transcribe a entrevista feita ao autor
Gonzalo Hermo (entrevistado) sobre o seu último libro, A vida salvaxe, galardoado co
Premio Afundación 2018. Así, Hermo responde algunhas preguntas relacionadas,
principalmente, coa perspectiva que o propio autor ten da súa obra (a madurez que
alcanza, o impacto no actual debate ecolóxico), pero tamén coa súa traxectoria autorial
(criterios da escolla das súas lecturas, finalidade da súa escrita, etc.).
_____, “A recherche poética de Gonzalo Hermo, A vida salvaxe”, Tempos Novos, n.º 266,
“Cultura”, “Protexta”, “Poesía”, xullo 2019, p. 80.
Recensiona obra A vida Salvaxe, de Gonzalo Hermo, na que o escritor se mergulla na
experiencia ontolóxica e epistemolóxica da vida e da escritura poética. A literatura, a
natureza, a memoria ou a realización dos desexos son algúns dos elementos, que, tratados
cunha linguaxe maxistral, poden atoparse entre os versos Hermorianos. Non obstante,
Paone asegura que, dende o seu punto de vista, non pode concibirse coma a obra cume
do poeta. En palabras de Paone: “Malia o título, esta nova proba poética de Gonzalo
Hermo é menos “salvaxe” que os libros anteriores, condición pola que o autor nalgúns
puntos parece xustificarse, pero logra (...) volver harmónica e con momentos de alta
poesía unha obra filosoficamente complexa”.
Parra, Celia, “Poesía e Luz”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía
‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Innovación poética, transxénero, novas modalidades (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 121-124.
Celia Parra aborda nesta achega as mutacións e hibridacións que está a experimentar a
poesía na sociedade actual. Para isto, parte duns coñecidos versos de Gustavo Adolfo
Bécquer: “Que é poesía? e ti mo preguntas? poesía es ti”, que a levan a reflexionar sobre
as ferramentas das que disporía este poeta no seu tempo e a comparar esas ferramentas
con todos os recursos dos que dispoñen os poetas da actualidade.
Pascual, Roberto, “A programación de teatro contemporáneo. Retos ante o público”,
Grial, n.º 221, “Teatro galego contemporáneo”, 2019, pp. 20-25.
Analiza o papel da mediación cultural no ámbito da creación escénica en Galicia e lista
aspectos a considerar na elaboración dunha liña específica do que debería ser unha “casa
do teatro”. Reflexiona sobre os tópicos, ameazas e oportunidades que presenta o público.
Destaca a Marta Pazos, da compañía Voadora, como unha das creadoras “que máis
contribuíron na tarefa colectiva e progresiva (...) de ampliar e ensanchar a mirada e o
senso, de romper preconceptos con respecto á arte escénica”. Afirma que dente a periferia
tamén se fai vangarda, seguindo a estela de Voadora, de Almada en Portugal, da compañía
mexicana Los Colchos, A Panadaría e Chévere.
Payne, Keith, “Lily, a filla do conserxe, literalmente non tiña mans para tanta leria”,
Tempos Novos, n.º 264, “Cultura”, “Protexta”, “Tradución”, maio 2019, p. 92.
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A tradución ao inglés que o propio Payne fai da versión orixinal en galego da obra O
deserto, de María do Cebreiro, serve de pretexto para que o autor faga unha reflexión
acerca dos horizontes e dos límites da tradución no campo da literatura, e máis
concretamente, no da lírica, servíndose de instrumentos e principios formulados con
anterioridade coma os do crítico literario Hugh Kenner. En palabras de Payne: “estou na
procura dun “equilibrio delicado” namentres tento detectar o campo gravitacional dos
poemas en tradución, neste caso en O deserto/The desert de Maria de Cebreiro”.
Pedreira, Emma, “Ectoplasma poético. Elas, as fantasmas (as que non saen na foto). As
antoloxías poéticas desde unha perspectiva de xénero”, Escrita Contemporánea. Actas do
I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Apéndice.
Comunicacións ao primeiro congreso de Poesía Galega”, decembro 2019, pp. 127-136.
Nesta comunicación, Emma Pedreira aborda a figura das poetas galegas nas últimas catro
décadas, reflexionando sobre falta de visibilidade que tiveron e sobre as dificultades que,
ás veces, comporta a súa adscrición a unha determinada xeración poética ou a outra, a fin
de reclamar un maior espazo para a creación feminina en lingua galega.
Penelas Devesa, Patricia, “A volta de Cid Cabido da man dun road trip book”, Grial, n.º
221, “O espello das letras”, 2019, pp. 70-71.
Recensión do libro Tres pintores (2018), de Cid Cabido, do cal destaca que se trata dun
road trip book no que salienta o uso da lingua que o autor fai para representar dun modo
fiel o rexistro lingüístico dos personaxes. Afirma que a prosa de Cid Cabido é “dinámica,
áxil, e mesmo espontánea”, achegándoo á obra de Kerouac.
Peñalta Catalán, Rocío, “REYES, Miriam (2018): Sardiña. Santiago de Compostela:
Chan da pólvora, 95 pp.”, Madrygal, n.º 22, 2019, pp. 375-377.
Rocío Peñalta fai unha recensión de Sardiña, o sexto poemario de Miriam Reyes, onde
mestura diferentes técnicas creativas como a escritura poética, a fotopoesía e a
videopoesía. O poemario constitúe unha homenaxe ao seu avó e o título responde á imaxe
que a escritora garda do mesmo, suxeitando e comendo unha sardiña. Co obxectivo de
“recuperar a su abuelo materno, sus raíces y su propia infancia”, tal e coma sinala Peñalta,
despois de afastarse del ao emigrar con seus pais a Venezuela á idade de oito anos, Reyes
escribe o poemario en galego, que era a lingua falada polo seu avó. Os poemas revelan a
pesquisa constante da norma e da corrección dunha lingua que non domina, ao mesmo
tempo que non dubida en deixar ao descuberto as autocorreccións que fai dos seus propios
versos.
Pérez Prieto, Victorino, “Uxío Novoneyra e Rosalía de Castro: xunguidos pola fala e a
Terra. Dous textos inéditos de Novoneyra sobre Rosalía”, Follas Novas, n.º 4, “Artigos”,
2019, pp. 109-133.
Victorino Pérez Prieto reflexiona neste artigo sobre as relacións entre a poesía de Uxío
Novoneyra e a de Rosalía de Castro. O traballo estrutúrase en tres partes: a primeira
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constitúe un achegamento inicial á relación entre a obra de Novoneyra e Rosalía (o
compromiso co idioma, co pobo e coa Terra; e a vivencia da dor e do desacougo
existencial); na segunda parte, coméntase un poema e algúns textos de Novoneyra sobre
Rosalía; e na terceira e última parte, transcríbense e coméntanse dous textos inéditos de
Novoneyra sobre Rosalía.
Pernas, Silvia, “O proxecto Cintaadhesiva”, Escrita Contemporánea. Actas do I
Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Teatro e
outras formas de comunicación do poético (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 45-50.
Silvia Pernas dá conta nesta aportación do colectivo Cintadhesiva, que foi denominado
como ‘performance’ por Antón Lopo, como ‘banda’ e ‘performance teatral’ por Gisa
Carvalho ou como ‘poesía sonora’ por Manuel Forcadela. Na actualidade, o grupo conta
con diferentes formacións: un dúo, do que forma parte a propia Silvia Pernas, xunto con
Jesús Andrés Tejada; un cuarteto, no que se suman Pablo Muñiz e Cecilia Martínez e
unha banda de seis, na que participan ademais, Beni Gago e Paula Costa. Ao longo da súa
contribución, Silvia Pernas aborda o proceso de creación dos textos e da voz posta en
escena para devandito colectivo.
Queixas, Mercedes, “Presentación”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de
Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Interaccións poéticas:
ensino, lingua, ciencia (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 51-52.
Para presentar aos participantes na mesa redonda ‘Interaccións poéticas: ensino, lingua,
ciencia’ (Ramón Caride, Ramón Nicolás e Estíbaliz Espinosa), a coordinadora, Mercedes
Queixas, reflexiona sobre as múltiples interaccións que pode desenvolver a poesía con
outros discursos e prácticas.
Porto, Patrícia, “A Aine encántalle xogar…”, Luzes, n.º 64, “As libreiras”, febreiro 2019,
p. 87.
Patrícia Porto, da libraría compostelá Lila de Lilith, recomenda a lectura de Mamá, quero
ser Ziggy Stardust de Iria Misa. Esta novela para público a partir de 10 anos trata a vida
de Aine, que é trans, e de como o seu entorno resiste e se opón a que “Aine sexa Aine”.
Plaza, Sara, “resistencia da auga de Xabier Cordal: a gota que desborda a meniña”, A
trabe de ouro, n.º 111, “Publicacións”, maio 2019, pp.127-132.
Sara Plaza comenta os aspectos fundamentais de resistencia da auga de Xabier Cordal
con motivo da súa publicación en novembro de 2018. A obra consta de trinta e nove
poemas de formato e temática distintos que supoñen, en palabras de Plaza, “unha
celebración de todos os sentidos”.
Rabuñal, Henrique, “Adeus, capitán Walton”, Encrucillada. Revista galega de
pensamento cristián, n.º 211, “Recensión”, xaneiro-febreiro 2019, pp. 111-112.
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Recolle unha recensión da novela Adeus, capitán Walton (2018) de Miguel Mato Fondo;
comeza indicando que lla adica ao seu fillo, que o prólogo é do propio autor; ou do
protagonismo das mulleres como únicas personaxes. A continuación fai unha breve
descrición de cada unha das cinco pezas narrativas contidas neste volume, nomeadamente
“Flores nun vaso de auga”, “Últimos días de Rüngstedlund”, “Adeus, capitán Walton”,
“Caterina no devalo” e “If you’d love someday”.
_____, “Unha mostra de madurez e talento”, Grial¸nº 221, “O espello das letras”, 2019,
pp. 69-70.
Recensión Adeus, capitán Walton (2018), de Miguel Mato, explicando que consta de
cinco relatos longos e complexos con protagonistas femininas. Asevera que está dotado
de numerosas referencias literarias e artísticas e que está escrito nun ton autobiográfico
con rigor estilístico e idiomático.
Regueira, Mario, “Galaxia e a mecánica da Historia. A Historia no campo literario da
posguerra”, Murguía. Revista galega de historia, n.º 40, “A Investigación”, xullo 2019,
pp. 61-78.
Neste traballo, Mario Regueira aborda a filosofía da editorial Galaxia, dentro da
reorganización ideolóxica galeguista durante a época de posguerra. A análise de Regueira
céntrase no elemento histórico, que os homes de Galaxia toman parcialmente do primeiro
nacionalismo galego, e ao que engadiron referencias filosóficas de pensadores europeos
próximos ás ideas do existencialismo.
_____, “Corenta anos da poesía galega. Os ollos da crítica”, Escrita Contemporánea.
Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27,
“40 anos de poesía aos ollos da crítica (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 107-108.
Nesta achega, Mario Regueira reflexiona sobre o papel da crítica poética no espazo
galego, prestando especial atención ao escaso grao de autonomía do que gozou ao longo
dos últimos corenta anos e do que segue gozando na actualidade
Reigosa, Antonio, “A poética da fala”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de
Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Teatro e outras formas
de comunicación do poético (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 41-43.
Nesta breve aportación, Antonio Reigosa aborda a poesía dende a perspectiva da
oralidade, o que el denomina ‘poética da fala’.
Reimóndez, María, “Cartografar outros mares”, Escrita Contemporánea. Actas do I
Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Traducións
e diálogos con outros sistemas poéticos (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 77-81.
María Reimóndez reflexiona nesta contribución sobre os procesos de tradución e sobre
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como estes normalmente contribúen a perpetuar o canon literario, un canon que responde
a principios patriarcais, coloniais e hexemónicos. Asemade, Reimóndez incide na
importancia de dar visibilidade a outras iniciativas literarias e poéticas por medio da
tradución, tales como as poéticas femininas.
Requeixo, Armando, “O firmamento da memoria”, Tempos Novos, n.º 260, “Cultura”,
“Protexta”, “Narrativa”, xaneiro 2019, p. 80.
Armando Requeixo fai una recensión da obra A través do fume, de Antonio Piñeiro,
galardoada co Premio Torrente Ballester no 2018. O regreso de Nina á súa cidade natal,
en Galicia, para entrerrar os restos de súa nai, é o punto de partida e tamén a excusa para
evocar as lembranzas máis agochadas da nenez e da adolescencia da protagonista nos
anos setenta. Requeixo mergúllase nestas lembranzas, onde destacan a “memoria
olfactiva, o recordo ulido, cada cheiro, cada recender dun tempo ido”, cunha linguaxe
impregnada de monólogo interior, citas e fragmentos de diálogos.
Riobó, Xoán C. “Finisterrae: O último ultramarinos”, RGT. Revista Galega de Teatro,
“Espectáculos”, n.º 99, 2019, pp 112-114.
Entrevista ao elenco da obra Finisterrae:O último ultramarinos, Celtia Figueiras, Borxa
Ínsua e Topo Vidal, de Producións Teatrais Alakrán, na cal se indaga sobre o proceso
creativo do espectáculo, sobre a creación dos personaxes e sobre o espazo sonoro da obra.
Ríos Santomé, Soledad, “Os señores do tempo. Tertulia da Lonxa literaria de Moaña”,
RGT. Revista Galega de Teatro “Lonxa Literaria”, n.º 99, pp. 77-81.
Crónica da representación Os señores do tempo, de Zé Paredes, obra que define como
“violenta, cuestionadora, brutal”, na Tertulia da Lonxa Literaria realizada o 24 de maio
de 2019.
Rodríguez Álvarez, Luís, “Presentación do Foro Encrucillada”, Encrucillada, n.º 215,
“Foro encrucillada”, outubro 2019, pp. 8-10.
Nesta introdución ao Foro Encrucillada, Luís Rodríguez Álvarez realiza un moi breve
estudo sobre o Pórtico da Gloria como influencia e inspiración para a literatura galega e,
en menor medida, para a castelá. Aluden a esta obra Álvaro Cunqueiro, que reflexiona
sobre a identidade dos figuras do Mestre Mateo; Castelao, que converteu o Pórtico nun
símbolo da nación galega e empregouno como inspiración para elaborar o selo do
Seminario de Estudos Galegos; menciónano Luís Seoane e tamén Valle Inclán,Ggerardo
Diego, Unamuno e Lorca; aluden a el Rosalía de Castro en “Na Catedral” e Otero Pedrayo
en “Guía de Galicia”.
Rodríguez Santamaría, Xoán Pastor, “Un fabulista galego no Museo do Gravado de
Artes. O barón de Andilla. Coa fábula en galego ao fondo”, Barbantia, n.º 15, “IX Semana
da Historia de Noia”, 2019, pp. 183-206.
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Nesta publicación, Xoán Pastor Rodríguez Santamaría aborda a figura do barón de
Andilla, un fabulista galego que se atopa no Museo do Gravado de Artes. Primeiramente,
o autor da publicación fai unha introdución acerca das orixes e a evolución tanto do
devandito museo como da fábula. Logo de facer un repaso polos galegos que cultivaron
este xénero durante o século XIX (a destacar, Cristóbal de Beña, Ramón Valvidares ou a
mesma Concepción Arenal, entre outros), Rodríguez Santamaría pon o foco de atención
en Francisco Garcés de Marcilla, o barón de Andilla. Foron moitos os estudosos -coma
Cossío-, que viron nas fábulas do barón (a meirande parte delas protagonizadas por
animais ou plantas), unha “fertilidade de invención, agradable estilo para contar e sempre
con intención moralizadora”. As súas fábulas que aparecen recollidas no volume Fábulas,
cuentos y epigramas morales (1853), inclúen dez gravados feitos polos debuxantes
Vicente Urrabieta Ortiz e Manuel Lázaro Burgos (dos que se nos ofrece unha pequena
biografía de cada un deles) que podemos atopar no museo do gravado de Artes. A
publicación remata cun estudo comparativo entre o escenario da fábula na lingua castelá
e na galega dende o século XIX e céntrase nas traducións de fábulas feitas ao galego,
coma, por exemplo, as de Armando Vázquez Crespo, Teresa Barro, Antón Tovar e o
mesmo Ramón Cabanillas, entre outros.
Salgado, Ana, “As frieiras de Romasanta”, Grial, n.º 221, “O espello das letras”, 2019,
pp. 68-68.
Ofrece unha recensión de Besta do seu sangue (2018), de Emma Pedreira, explicando os
contidos do relato e indicando que bota en falta certa información para que o lector
constrúa o texto. Con todo, afirma que a novela consegue xerar un estado desacougo no
lector recorrendo á potencia poética da fala popular.
_____, “Vía matrilineal. Iluminativa”, Tempos Novos, n.º 268, “Cultura”, “Protexta”,
“Narrativa”, setembro 2019, p. 83.
Ana Salgado fai unha recensión da obra O mar que nos leva, de Moncha Fuentas, que
narra a historia de Mariña Brei, unha profesora de lingua e literatura que tras sufrir unha
enfermidade perde a fala. A obra mergúllanos nese mar de lembranzas e ensoñacións da
protagonista (sen orde clara, ao igual que os capítulos nos que está dividido e que
responde ao fluír dos pensamentos) onde se tratan temas como “a xenealoxía familiar
feminina, a clase, as formas de achegarse aos corpos e aos desexos, as diferentes relacións
amorosas (…)”. No tocante ao estilo, Forcadela destaca a prosa traballada, a simboloxía
e os períodos sintácticos longos; todo un “exercicio estilístico”, en palabras de Forcadela.
Salgado, Daniel, “Notas para a presentación de Michigan / Acaso Michigan, de Antón
Reixa”, A trabe de ouro, n.º 110, “Publicacións”, xaneiro 2019, pp. 157-159.
Daniel Salgado achega a súa lectura da obra Michigan / Acaso Michigan. Crónica de 18
días en coma de Antón Reixa nun acto que tivo lugar o 14 de novembro de 2018 na
Fundación Didac de Santiago de Compostela. Salgado describe a Reixa como un “poeta
post punk” e destaca a capacidade do autor para ofrecer información cruda e real a través
dos seus escritos, capacidade que demostra na obra que está a comentar.
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Sande, Miguel, “A poesía no teatro e o teatro poético”, Escrita Contemporánea. Actas
do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Teatro
e outras formas de comunicación do poético (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 37-39.
Nesta achega, Miguel Sande comeza salientando o valor da poesía na sociedade, cada vez
más tecnoloxizada, e continúa reflexionando, dende a súa propia experiencia, sobre as
relacións que a poesía tece co teatro.
Seara, Teresa, “Entrar no ser”, Grial, n.º 221, “O espello das letras”, 2019, pp. 73-74.
Recensiona o poemario A vida salvaxe (2018), de Gonzalo Hermo, Premio de Poesía
Afundación 2018, no que a natureza e os seus elementos son os temas recurrentes.
Salienta que Hermo leva a lingua “ao seu momento auroral, converténdoa en idiolecto de
desexo, en código que revela a viaxe dun ser que non volve incólume, senón
profundamente transformado, do seu contacto co primixenio”.
_____, “Luz xerminal”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”, abril 2019, pp. 101-102.
Teresa Seara comenta os aspectos máis sorprendentes da obra Pazo de Tor (2018), de Luz
Pozo Garza, unha narración poética que conta unha historia que sucede no lugar que dá
nome ao libro. Este convértese no paraíso último no que a voz poética, que chega ao pazo
descalza e acompañada por unha música doutro mundo que soa na escuridade da noite,
se atopa en busca de respostas, mentres que no exterior converxen un pasado
esplendoroso e un presente de ruína.
_____, “Os últimos corenta anos da poesía galega vistos pola crítica”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “40 anos de poesía aos ollos da crítica (mesa redonda)”, decembro 2019,
pp. 97-105.
Nesta contribución, Teresa Seara aborda a poesía producida nos últimos corenta anos
dende a perspectiva da crítica literaria, deténdose nas distintas xeracións que se
consolidaron ao longo do tempo: a xeración dos oitenta, a dos noventa, e prestando tamén
atención aos vieiros da poesía nos inicios do novo milenio.
Seoane, Xavier, “Algunhas achegas sobre a recepción, esexese e valoración da poesía
galega actual”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén
navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Apéndice. Comunicacións ao primeiro
congreso de Poesía Galega”, decembro 2019, pp. 137-143.
Nesta comunicación, Xavier Seoane aborda as complicadas relacións que vertebran o
sistema poético galego, salientando que os estudos poéticos que se veñen realizando nos
últimos tempos carecen do necesario distanciamento temporal da amplitude de análise
precisa.
Silva, Xosé Manuel da, “Manuel Rivas en versión portuguesa”, Grial, n.º 223, “O espello
das letras”, xullo 2019, pp. 80-81.
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Xosé Manuel da Silva informa de que acaba de ser publicada a tradución ao portugués de
O último día da Terranova (2015), de Manuel Rivas, como parte do proxecto
Confluências, no que a editorial Kalakandra a través do selo Factoría K busca fomentar o
intercambio entre autores en lingua portuguesa e outras linguas da Península. Da
tradución da obra fíxose cargo Elisabete Ramos, que xa colaborou anteriormente con
Factoría K na tradución de Erros e Tánatos de Gonzalo Navaza. Destácase tamén o papel
de Manuel Rivas como tradutor das súas propias obras ao castelán ou, cando menos,
partícipe colaborador no proceso de tradutor a cargo de outras persoas.
Sotelo, Vanesa, “Laura Iturralde: ‘Estou orgullosa de facer todo o que fago sen ter que
marchar de Galicia”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Entrevista”, n.º 98, 2019, pp. 7376.
Entrevista á escenógrafa, iluminadora e creadora visual Laura Iturralde na que, entre
outros, fala da súa experiencia traballando con compañías galegas e sobre o Premio María
Casares que obtivo,
_____, “Iria Pinheiro. ‘O cabaret deume humildade e forza como actriz”, RGT. Revsita
Galega de Teatro “Entrevista”, n.º 99, pp. 43-46.
Entrevista con Iria Pinheiro na que fala, entre outros, sobre o Premio María Casares e o
Premio Maruxa Villanueva, ademais da obra Anatomía dunha serea, e o seu proceso de
escrita con María Lado.
_____, “Elefante Elegante. ‘Temos que dirixirnos ás crianzas co grao de responsabilidade
e esixencia que require un adulto”, RGT. Revsita Galega de Teatro “Entrevista”, n.º 99,
pp. 47-50.
Entrevista a María Torres e Gonçalo Guerreiro, da compañía Elefante Elegante con
motivo dos seus vinte anos de traballo na que falan sobre os premios obtidos e sobre
varias obras da compañía: Nuncabunga, A danza da choiva, Patapúm, Rúa Sol, Tristán
cara de can, O Forno, Iliria, Granito, centrándose en Dreaming Juliet
Tato, Maribel, “Lapis na noite…”, Luzes, n.º 69, “As libreiras”, xuño 2019, p. 89.
Maribel Tato, da librería viguesa Cartabón, recomenda a lectura de Lapis na noite de
Ramón Nicolás, unha obra que narra as vivenzas do seu protagonista Ramiro dende a
ditadura franquista até a cívico-militar arxentina.
Tato Fontaíña, Laura, “Os vellos non deben namorarse’, de Castelao: xestación e
recepción”, Madrygal, n.º 22, 2019, pp. 241-258.
Nesta publicación, Laura Fontaíña afonda no proceso de xestación da tan coñecida obra
dramatúrxica de Castelao, Os vellos non deben namorarse. A tal fin, segue unha orde
cronolóxica poñendo o foco de atención en tres períodos: Teatro de arte (1921-1923),
Teatro de Caretas (1934-1936) e Os vellos non deben namorarse (1939-1941) e en dous
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manuscritos (ambos datados en 1940). Finalmente, Fontaíña céntrase no proceso de
recepción da obra por parte do público en dúas liñas: dentro da comunidade emigrante e
fóra dela. Asemade, a autora vainos ofrecendo, en orde lóxica, datos relevantes do
contexto histórico-político da época e da biografía persoal e profesional de Castelao, que
deixa entrever máis sombras ca luces (fracasos nas estreas, autocensura, desterro en
Estremadura, penurias económicas...).
Torres, Ramiro, “Presentación”, Escrita Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía
‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega’, n.º 27, “Traducións e diálogos con outros
sistemas poéticos (mesa redonda)”, decembro 2019, pp. 73-75.
Para presentar aos participantes na mesa redonda ‘Traducións e diálogos con outros
sistemas poéticos’ (María Reimondez, Raúl Gómez Pato e Tiago Alves Costa), o
coordinador, Ramiro Torres, fai un repaso polos principais textos poéticos traducidos ao
galego dende outras linguas e tamén polos que foron traducidos dende o galego cara a
outras linguas, destacando o papel que tiveron algunhas revistas como Dorna, Grial ou
Viceversa.
V. A., “Candeas para Luz Pozo Garza”, Grial, n.º 222, “O rego da cultura”, abril 2019,
pp. 8-9.
Informa da concesión do Premio Trasalba 2019 a Luz Pozo Garza, que alude a Trasalba
en “Consagración de Trasalba” en Códice calixtino, como unha das grandes figuras de
referencia da poesía galega contemporánea. O acto de carácter laudatorio contou coa
presenza de persoeiros como Afonso Vázquez-Monxardín, Xosé Luís Fernández
Carnicero e María do Cebreiro Rábade Villar, entre outros. A poeta foi agasallada cunha
escultura de bronde de Otero Pedrayo, elaborada por Manuel Buciños, e co libro
homenaxe Ese xeito de amor que chamamos Galicia.
Val, Marga do, “Vivir a galope e dinamitar o privado”, Tempos Novos, n.º 262, “Cultura”,
“Protexta”, “Ensaio”, marzo 2019, p. 81.
Marga do Val fai unha recensión de Vivir a galope, obra de María Xosé Queizán, que
recolle as memorias da propia autora, en clave feminista, dende que nace até agora. Do
Val resume en poucas palabras o contido xeral das máis de 800 páxinas que recollen a
autobiografía de Queizán: “un galano escrito desde o feminismo a través do que Queizán
nos ofrece os pasos dunha nena con cero en piedade, o vagar dunha adolescente
desorientada, o trote dunha muller rota, quebrada, desquiciada polo desequilibrio entre o
seu rol político e o privado, e o galope da muller que se reconquista cos seus criterios”.
Ademais, do Val achega unha serie de escenarios e ambientes (a biblioteca do avó, a
cociña das Vilas, o cuarto de París...) así coma das persoas que deambulan pola obra (a
súa prima Chelo, ou a militante Carmiña Graña, Moncho Reboiras...) e que formaron
parte dun xeito ou doutro, da vida persoal da escritora.
_____, “Malgré tout: creación, liberdade e diversión”, Grial, n.º 222, “O espello das
letras”, abril 2019, pp. 100-101.

460

Marga do Val reflexiona sobre a obra de María Xosé Queizán, Vivir a galope, na que a
autora se presenta a si mesma en torno a dous conceptos fundamentais: a conciencia e a
súa verdade. Nestas memorias, Queizán defínese a si mesma viaxando entre os momentos
clave da súa vida, comezando polo propio momento do seu nacemento sen pai por ela
coñecido e chegando até un final, que a amosa sendo dona da súa propia vida e tamén da
súa casa.
Valverde, Alberte, “Un remuíño de sombras no século XXI”, Grial, n.º 222, “O espello
das letras”, abril 2019, pp. 98-99.
Alberte Valverde achega información sobre a novela de Anna R. Figueiredo, Os bicos
feridos, que a levou a gañar o I Premio de Viadutos de Nocela convocado polo concello
de Redondela e ligado ao Equipo de Normalización Lingüística. A obra céntrase na vida
dunha muller nova emigrada a Londres, cuxa vida se ve mediatizada a raíz do suicidio
dun rapaz da cidade. A emigración e as novas formas de comunicación son os temas
centrais do libro, que asemella unha versión actualizada de Remuíño de sombras de Neira
Vilas.
_____, “Sobre a noite e o día”, Grial, n.º 222, “O espello das letras”, abril 2019, pp. 103104.
Alberte Valverde ofrece unha análise da obra de Lucía Aldao Todo isto antes era
noite,(2018) coa que se inicia no mundo da poesía en galego a través da editorial
autónoma Apairo. A obra estrutúrase en dúas partes, separadas por unha achega
fotográfica de KoS. A primeira parte trata o amor dende un punto de vista dionisíaco
afastado dos estereotipos habituais, mentres que a segunda parte é un compendio de
poemas de temáticas diversas. Valverde destaca dous trazos que fan destacar a obra no
panorama poético galego: o ton oral co que a poeta relata o que semella unha parte
fundamental da súa vida e a elaboración dunha revisión da cultura popular a través do
aparello filolóxico.
Vázquez Freire, Miguel, “Entre a apropiación e o desprazamento”, Tempos Novos, n.º
260, “Cultura”, “Crónica”, xaneiro 2019, pp. 66-69.
Miguel Vázquez Freire elabora unha crónica en clave ensaística acerca das exposicións
que tiveron lugar en Santiago de Compostela entre outubro e novembro deste ano: unha
dedicada a Castelao -no museo Gaiás da Cidade da Cultura e comisariada por Miguel
Anxo Seixas-, e a outra dedicada a Camilo Díaz Baliño e ao seu fillo Isaac Díaz Pardo no Pazo de Fonseca e tendo como comisarios a Xosé Fandiño Veiga e Gloria López
López-. Segundo Vázquez Freire, nesta segunda exposición prevalece unha visión
histórica e ideolóxica, algo que non se consegue na exposición dedicada a Castelao, que
presenta unha finalidade mais ben didáctica, e que amosa os debuxos realizados por
Castelao que xiran en torno á temática da escola, algo que tampouco logra convencer ao
autor, quen pensa que a elección do rumbo no discurso desta exposición pretende evitar
certas temáticas ideolóxicas de fondo coma o nacionalismo galeguista, a represión
franquista e a escola laica. No caso exposición dedicada aos Díaz (pai e fillo) podemos
atopar os debuxos feitos por Díaz Baliño aos seus compañeiros na cadea de Falcona, onde
alén do compromiso político e social cómpre destacar a autonomía estética do artística.
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Vega, Rexina, “Conversa con Inma López Silva”, Tempos Novos, n.º 262, “Cultura”,
“Protexta”, “Con saias e a galope”, marzo 2019, pp. 74-76.
Nesta publicación, Rexina Vega (entrevistadora) transcribe a entrevista feita a Inma
López Silva (entrevistada) a raíz da publicación do seu último libro Chámame señora,
pero trátame coma un señor, e que conforma un ensaio feminista. Así, López Silva
responde algunhas preguntas relacionadas, principalmente, sobre a desacralización do
corpo, a relación coa maternidade, o discurso nacional patriarcal e as perspectivas que cre
que os lectores teñen da súa obra.
Veiga Rouriz, Raúl, “Libremente Rosalía A propósito do filme ‘Contou Rosalía”, Follas
Novas, n.º 4, “Artigos”, 2019, pp. 134-150.
Raúl Veiga Rouriz analiza neste traballo o filme Contou Rosalía, no que se retrata
fielmente a figura de Rosalía de Castro. No artigo analízase tanto o deseño global do filme
como as distintas vías empregadas para aproximarse á vida e á obra da autora.
Veiga Taboada, Manuel, “Os cromosomas de Olga Novo”, Luzes, n.º 70, “República”,
xullo 2019, pp. 80-85 .
Entrevista a Olga Novo con motivo da publicacion de O bosque dos cromosomas en
relación coa revista Luzes dixital, obra coa que a poeta se inicia no mundo da narrativa.
A conversa achega información sobre as figuras e os lugares que inspiraron á autora, a
súa repentina interese polo ámbito da prosa e as motivacións e temas que a levaron a
escribir a obra antes mencionada.
Vélez Latorre, Xosé Manuel, “Redescubrir Pondal para o século XXI: tradición clásica
e creación poética n’Os Eoas”, A trabe de ouro, n.º 112, “Acoutacións”, setembro 2019,
pp. 69-82.
Vélez Latorre realiza un breve estudo comparativo da obra de Eduardo Pondal, figura
central do Rexurdimento galego, Os Eoas con fragmentos dos seguintes autores clásicos:
Virxilio, Horacio e Ovidio. Formula tamén a xeito de prólogo a problemática que envolve
a esta obra de Pondal, pois nun inicio contaba de dúas versións diferentes que constitúen
dous Os Eoas distintos, e de como a meirande parte dos estudos se basean unicamente na
versión menos extensa e máis divulgada, como se a outra carecese de valor ou non fose
da autoría de Pondal.
t
Ventura, Joaquim, “Galiza en L’Europe nouvelle”, Grial, n.º 221, “Documentos”, 2019,
pp. 47-49.
Artigo sobre traballo de Antón Villar Ponte publicado no número 328 de L’Europe
Nouvelle o 22 de marzo de 1924, “En Galice. La tradition du pays de Galice et sa culture
actuelle”.
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Ventura Ruiz, Joaquim, “Leonardo Sánchez Deus. Un galego nas tropas de Garibaldi”,
Grial, n.º 224, “Documentos”, outubro 2019, pp. 61-75.
Joaquim Ventura Ruiz aborda neste traballo a figura de Leonardo Sánchez Deus, unha
das figuras que Manuel Murguía homenaxeou na súa obra Los Precursores. Após un
breve percorrido polas referencias que dan conta deste persoeiro no ámbito galego e
italiano (Sánchez Deus formou parte das tropas de Galibaldi), reprodúcense algunhas
cartas escritas durante os anos que estivo en Italia e que nos permiten achegarnos máis á
súa figura.
Vidal, Roi, “O que queda da peseta”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”,
n.º 99, 2019, pp 127-128.
Recensión da obra Sen medo ao demo. Resistencia simbólica na Galiza da Posguerra: o
teatro de títeres de Barriga Verde, de Comba Campoi (2018), no que debulla os seus
contidos capítulo a capítulo
Viveiro Mogo, Prudencio, “Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos’: A revista Nós
perante o seu centenario”, Murguía. Revista galega de historia, n.º 39, “Fontes”, xaneiro
2019, pp. 33-40.
Co gallo da celebración do centenario da revista Nós o próximo ano 2020, Prudencio
Viveiro Mogo dedica este traballo a lembrar a dita revista e os principais acontecementos
que contribuíron a reivindicar a cultura galega no primeiro terzo do século XX, deténdose
especialmente nos importantes movementos culturais e políticos que se estaban a
producir.
Villar, Miro, “Un pináculo da nosa poesía ascética e relixiosa”, Grial, n.º 222, “O espello
das letras”, abril 2019, pp. 105-106.
Miro Villar dá conta da publicación de Samuel Eiján. Poesía reunida (2018), unha obra
de cuxa edición se ocuparon Francisco Leira Castiñeira e Armando Requeixo, que recolle
toda a obra en galego de este autor obtida das súas obras Mágoas. Versos gallegos (1902),
D’a-y-alma. Versos gallegos (1915) e Froliñas de san Francisco. Romanceiro seráficogalicián (1926). A obra tamén contén poemas de Aleteos (1926), escrita en castelán, que
conta con varias creacións en galego nun apartado que ten por nome “En la lengua de mi
tierra”.
Villar Janeiro, Helena, “Nós tamén navegar: A poesía galega de 1976 a 2016”, Escrita
Contemporánea. Actas do I Congreso de Poesía ‘Nós tamén navegar. 40 anos de poesía
galega’, n.º 27, “Nós tamén navegar. A poesía galega de 1991 a 2016 (mesa redonda)”,
decembro 2019, pp. 15-17.
Helena Villar Janeiro aborda nesta achega a evolución da creación poética feminina
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durante a década dos oitenta do século pasado. Para isto, toma como referencia as súas
propias vivencias persoais, as cales completa con informacións referentes a outros
creadores e creadoras do momento.
Villar Ponte, Antón, “Na Galiza. A tradición do país galego e a súa cultura actual”, Grial,
n.º 221, “Documentos”, 2019, pp. 49-53.
Reprodúcese, traducido ao galego, o artigo de Antón Villar Ponte publicado no número
328 de L’Europe Nouvelle o 22 de marzo de 1924, “En Galice. La tradition du pays de
Galice et sa culture actuelle”.
Xestoso, Manuel, “Indignación ante a falta de apoio ao FITO”, RGT. Revista Galega de
Teatro, “Temas: Teatro para a infancia e a adolescencia”, n.º 98, 2019, pp. 30-32.
Logo do anuncio por parte do Concello de Ourense no que se indicaba que non se
achegarían fondos para financiar o Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO),
faise eco da resposta social ante esta situación, recollendo as opinións de Paula Quintas,
Manuel Guede, Tito Asorey, Mariana Carballal
_____, “Xesús Ron, de Chévere: ‘O teatro é sempre o máis vulnerable porque segue sendo
unha arte popular”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Proscenio”, n.º 98, 2019, pp. 33-35.
Recolle as declaracións de Xabier Ron, do grupo teatral Chévere, logo de decidir deixar
a compañía, enxalzando o seu labor como compañía pioneira e reflexionando sobre o seu
futuro incerto.
_____, “Thriller documental”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”, n.º 98,
2019, pp. 84-85.
Recensiona a representación obra Curva España, da compañía Chévere, salientando que
a compañía fai que conflúan os planos teatral e cinematográfico e indicando que Chévere
deixa ao público o papel de detective que estableza como aconteceron os feitos.
_____, “O tempo ben temperado”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Espectáculos”, n.º
98, 2019, pp. 86-87.
Recensión de Patapum, de Elefante Elegante, destinada a público infantil, na que destaca
que a compañía consegue transformar a inocencia didáctica nunha meditación sobre o
tempo.
Zernova, Elena, “Sobre un tema ruso en la poesía gallega: Ramón Cabanillas y Nikolái
Nekrásov”, Madrygal, n.º 22, 2019, pp. 293-301.
Elena Zernova mergúllase no poema “A aldea esquecida”, escrito polo cambadés Ramón
Cabanillas e publicado en 1924 no xornal A nosa Terra. Tal e coma indica a autora, o
poema trátase dunha paráfrase dun poema do ruso Nikolái Nekrásov. Tras varias
investigacións, a versión galega de Cabanillas parece que non se trata dunha mera
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tradución ao galego a partir doutras coma a española de Antonio Balbín de Unquera, ou
a francesa de Alexandre Dumas, senón que o resultado, segundo a autora, é “una obra
original, basada en una interpretación singular e individual de su autor”. Ademais da
comparativa formal e semántica que Zernova fai das traducións antes descritas
contrastadas coa versión orixinal en ruso, tamén nos aproxima á temática do texto: tal e
coma indica, “refleja el hábito típico del pueblo ruso de confiar en un zar bueno y justo
(...) también muestra la corrupción de los capataces que ostentan el verdadero poder en la
hacienda y roban la riqueza del patrono”.
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Abelenda, Ana, “Estás en crise, macho”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Actualidad”, 25 xaneiro 2019, p. 5.
Recolle a publicación do libro Chámame señora, pero trátame coma a un señor, de Inma
López Silva. Sinala que se trata dun “manifesto feminista transferible, con glamour e aires
bohochic”. Destaca as reflexións da autora en canto á maternidade, ao matrimonio e á
aparencia.
_____, “Luz Pozo acende a memoria familiar e as súas orixes en ‘Pazo de Tor”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 8 febreiro 2019, p. 32.
Recolle a publicación de Pazo de Tor. Sobre a obra, destaca que se trata dun libro sobre
a liñaxe materna, unha ofrenda ás orixes.
Ameixeiras, Diego, “Vigo, capital París”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 4 xaneiro 2019, p. 6.
Diego Ameixeiras celebra a volta á literatura de Cid Cabido logo de nove anos sen
publicar ficción. Recensiona a obra Tres pintores, Premio Ánxel Fole 2018, cuxo
argumento se basea nas aventuras de dous amigos que emprenden sen diñeiro unha viaxe
a París dende Vigo. Considéraa unha “historia xenerosa en pasaxes certamente divertidas,
narrada cunha luminosa sinxeleza, coma sen esforzo, allea a calquera tentación solemne
e atenta aos coloquialismos da lingua popular”.
_____, “Flores para Clarissa Dalloway”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 25 xaneiro 2019, p. 4.
Recensión da obra A señora Dalloway (Irmás Cartoné, 2018), sobre a cal explica que
ofrece un logrado retrato das mulleres que soñaban coa súa independencia desexosas de
rebelarse na sociedade inglesa dos primeiros anos do século XX. Salienta da narrativa de
Viraginia Woolf o xeito de explorar os pensamentos máis íntimos dos seus personaxes.
_____, “Elexía da apocalipse”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”,
“1.280 almas”, 8 febreiro 2019, p. 8.
Recolle unha recensión da última novela de Iolanda Zúñiga da que rescata a frase ‘unha
lingua de esparto varreu o mundo’, que sintetiza á perfección o contido do libro. Trátase
de Natura, unha novela sobre unha civilización rota e unha xeografía devastada.
_____, “Contra os santos varóns”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 15 febreiro 2019, p. 8.
Comeza reflexionando sobre o papel das mulleres no eido literario, concretamente no
galego, e sobre o machismo imperante en moito círculos de intelectualidade a partir do
ensaio Chámame señora, pero trátame coma a un señor de Inma López Silva. Comenta
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que neste libro hai instrumental abondo para subir a temperatura de coñecidos debates e
un monllo de anécdotas reveladoras.
_____, “Traxedias detrás da porta”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 22 febreiro 2019, p. 8.
Recensión da obra Lisa deitada (Edicións Embora, 2018), sobre a cal explica que en
ocasións se achega ao relato policial mais que o fío narrativa xira en torno a unha muller
pechada na súa vivenda por mor dun problema de obesidade mórbida. Novela breve, na
que afirma fotografar con solvencia unha paisaxe incómoda, que rebela a indiferenza coa
que asumimos a soidade e o illamento.
_____, “Clint Eastwood na Chavasqueira”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “1.280 almas”, 8 marzo 2019, p. 10.
Ofrece un breve resumo do libro Guías caninos (Aira, 2018) do escritor ourensán Bieito
Iglesias, do que di que é un dos grandes mananciais vivos da lingua galega. Da novela
sinala que ofrece un agudo retrato de Ourense e que supón unha cita coa melancolía.
_____, “Amor para perdedores”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 22 marzo 2019, p. 10.
Recensión da obra Apropiación indebida (Hugin e Munin, 2018), de Ester Nilsson, novela
que versa sobre a análise do amor non correspondido.
_____, “Os alegres superheroes dos 70”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “1.280 almas”, 29 marzo 2019, p. 10.
Recensiona o ensaio de Xulio Carballo Os pioneiros da banda deseñada galega (19711979), sobre o cal afirma estar escrito con excelente rigor e que abre novas vías para
investigar sobre a materia. Sinala que a historia comeza coa publicación de O emigrante,
de Xaqquín Marín e a exposición do mural O home que falaba vegliota, de Reimundo
Patiño, que dispararon a creatividade dos autores do Grupo do Castro.
Araguas, Vicente, “Un mar de cousas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.069, 6 xaneiro 2019, p. 32.
Recensiona a novela O mar que nos leva (Xerais, 2018) de Moncha Fuentes, da que
destaca o devagar na narración, que lle serve para contextualizar o devir da súa propia
historia persoal e familiar, ambientada no Entrimo ourensán. Deste espazo di que é ese
lugar preto do mítico Castro Laborerio, unha terra arraiana e de encrucilladas como a
novela mesma. Tamén destaca que no texto se enlazan moitas cousas, como o mar, nun
buque metade cargueiro, metade pasaxe, que vai de Barcelona a Canarias con tempo
suficiente para que a protagonista teña un aquel erótico. Finaliza recomendando a lectura
desta peza narrativa.
_____, “Como quen fala”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.070, 13 xaneiro 2019, p. 31.
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Recensiona As casas, de Carlos Lixó, obra que acadou o XXX Premio Nacional de Poesía
Pérez Parallé. Vicenta Araguas encadra a narrativa do libro no territorio da poesía narrada.
Afirma que o autor crea un universo moi propio e admite que, ante a brevidade dos seus
poemas, ve unha historia en secuencias que podería explorarse en maior profundidade.
_____, “Os ferroláns de Llorca”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.071, 20 xaneiro 2019, p. 32.
Faise eco da nova edición, corrixida e ampliada de Ferroláns, de Guillermo Llorca.
Trátase dunha escolma biográfica de habitantes de Ferrol na que detecta certas ausencias,
mais que cualifica de libro serio, rigoroso e documentado.
_____, “Os quites de Queizán”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.072, 27 xaneiro 2019, p. 32.
Comentario de Vivir a galope, as memorias de María Xosé Queizán. Afirma sentirse
satisfeito coa lectura, aínda que descartaría unha considerábel parte do contido. Asevera
que se trata dun libro achegado á realidade, que configura unha peculiar análise dun tempo
e un país. Menciona tamén as referencias que fai respecto á súa relación con outros
escritores.
_____, “Ensinar divertindo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.073, 3 febreiro 2019, p. 32.
Recensiona Chámame señora, pero trátame coma a un señor, de Inma López Silva.
Asevera que se trata dun libro ben argumentado, baseado en experiencias persoais, no que
a súa autora ten unha salientábel presencia. Porén, considera que o final do libro non vén
pechado por unha conclusión axeitada.
_____, “Sostén Aldao”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.076, 24 febreiro 2019, p. 32.
Comentario do poemario Todo isto antes era noite, de Lucía Aldao, a quen cualifica como
unha das figuras da poesía galega cun dos directos máis potentes. Afirma que é un libro
zumbón e persoal.
_____, “Once poetas en feminino”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.078, 10 marzo 2019, p. 32.
Comentario de Amor en femenino, de Maximino Cacheiro, libro que contén once poemas
de escritoras (Pura Vázquez, Rosalía de Castro, Luz Pozo Garza, Carme Kruckenberg,
María Xosé Queizán, Helena Villar, Ánxeles Penas, Marica Campo, Ana Romaní, Pilar
Pallarés e Marta da Costa) traducidos ao castelán. Das traducións, escolma e prólogo
encargáronse Ánxeles Penas, Maximino Cacheiro e Camiño Noia, respectivamente.
Vicente Araguas afirma que a selección de poemas é indiscutíbel pero protestábel e
manifesta botar en falta os orixinais dos poemas traducidos.
_____, “Adeus a todo isto”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.081, 31 marzo 2019, p. 32.
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Comentario sobre Adeus espido do mar, de Blanca Vilela, en edición bilingüe. Afirma
Vicente Araguas que a obra dimana dun “adeus reiterado como recurso eufórico”. Loa a
linguaxe poética da autora, que conmove ao lector e considéraa merecedora dun lugar
máis alto na nosa poesía.
_____, “A cama é un paxaro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.083, 14 abril 2019, p. 32.
Comentario de A cama do meu avó de Manuel Sanmartín Méndez, obra que considera
“poesía de verdade, en tempo de falcatruadas poéticas”. Cualifica o libro como “rural”,
“popular”, e máis achegado á escrita de Novoneyra que á de Manuel María.
_____, “Non é quen semella”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.088, 19 maio 2019, p. 32.
Dá conta da obra Aplicación instantánea de Carlos Negro. Libro que versa sobre a
radicalidade na adolescencia, presentando un “interesante exercicio de suplantación de
personalidades”. Destaca Vicente Araguas a modulación da voz da rapaza protagonista
que realiza o autor.
_____, “Dos Açores, poetizando”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.091, 9 xuño 2019, p. 32.
Recolle a colaboración que realizou para o exemplar número tres da revista Grotta: unha
escolma de poetas galegos. Proporciona tamén información sobre a revista e os artigos
que compoñen este terceiro exemplar.
_____, “Xavier Alcalá onde adoita”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.106, 22 setembro 2019, p. 32.
Recensiona a novela The making of (Galaxia, 2018) de Xavier Alcalá, comentando que o
argumento principal xira en torno á emigración dun coruñés a Arxentina e ao encargo que
lle fai un amigo en relación a buscar información sobre un avó que emigrara alá
anteriormente. Finaliza louvando o talento e mestría do escritor á hora de narrar e
manifesta non querer revelar máis datos sobre a trama, recomendando, a quen queira saber
máis, a lectura do libro.
_____, “Non sei, non sei”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.117, 8 decembro 2019, p. 32.
Comeza lamentando o feito de que a poesía de Xela Arias non teña a repercusión que,
segundo el, merece, e relaciona a esta escritora e a súa literatura coas poetas Rosalía de
Castro, Luz Pozo e Xohana Torres, na súa vertente de poetas transgresoras e renovadoras
da lírica. Continúa recensionando o volume Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004) da
profesora María Xesús Nogueira, indicando que contén todos os poemarios de Xela e
repasando cada un dos títulos e o seu contido. Tamén reproduce un poema de Darío a
diario.
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Ballesteros, María, “Para ler a Camus ou Atwood...? O galego”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “libros”, 22 febreiro 2019, p. 6.
Recolle diversas achegas de editoras de traducións de literatura universal cara ao galego.
Salienta a importancia do papel da tradución no sistema literario e recolle as próximas
obras que se verterán ao galego: O amante de Marguerite Duras e O conto da criada de
Margaret Atwood. Coa mesma, sinala á galega galardoada co Premio Nacional de
Traducción de 2018, Noelia Salgado, e indica que tamén foi premiada a tradución de A
cámara de sangue e outros relatos.
Bernárdez, Carlos L., “Eiquí queda un fusil”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 696,
“Arte”, 17 xaneiro 2019, p. III/ La Opinión, “Saberes”, n.º 640, “Arte”, 26 xaneiro 2019,
p. 7.
Faise eco da publicación da edición facsímile, a partir das láminas orixinais, de Galicia
mártir, Atila en Galicia e Milicianos.
_____, “Rescatando a memoria filmada. Do arquivo de Antía Cal e Antón Beiras”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 718, “Arte: exposicións”, 20 xuño 2019, p. III.
Recolle o achado dunha lata con filmacións no arquivo de Antía Cal e Antón Beiras datas
entre os anos 1951 e 1952 e apunta que a importancia deste testemuño recae no feito de
que conteña fotografías de figuras senlleiras da cultura galega, entre outros, Otero
Pedrayo, Cabanillas ou Celso Emilio Ferreiro, e en que deixe constancia de eventos como
a homenaxe a Manuel Curros Enríquez organizada pola RAG ou a visita á editorial
Galaxia por parte dalgúns intelectuais da altura.
_____, “Castelao, deseñador de ‘Nós’. No 99º aniversario da revista”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 738, “Arte”, 7 novembro 2019, p. III.
Co gallo do 99º aniversario da publicación do primeiro número da revista Nós repasa a a
súa xénese e alude aos nomes que participaron na creación deste proxecto, entre outros,
Vicente Risco, Otero Pedrayo, López Cuevillas, Fole ou Castelao. Pon o foco neste último
e explica como do seu pincel saíron os primeiros deseños que marcarían a liña gráfica
posterior da revista.
Bouzas Martínez, Francisco, “Ficción distópica. En universos densos”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 702, “Libros”, 28 febreiro 2019, p. VI.
Recensión da novela Natura, de Iolanda Zúñiga, explicando que presenta unha hipotética
cidade futura deshumanizada, onde os individuos quedan degradados por mor dun
goberno totalitario e do control que exerce a tecnoloxía. Indica que na novela están
presentes a maior parte dos compoñentes do xénero distópico: control social,
manipulación da linguaxe, xerarquización social e crítica ao poder. A autora crea e
presenta “un universo denso, asfixiante moi propio para o desenvolvemento da trama, e
un estilo poético de gran forza”.
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Burgoa, Juan, J., “Ferroláns’ Unha publicación de Guillermo Llorca”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “Crónica cultural”, 10 xaneiro 2019, p. 7.
Faise eco da publicación da edición facsímile, a partir das láminas orixinais, de Galicia
mártir, Atila en Galicia e Milicianos.
Burgoa, Juan José, “Dictinio de Castillo-Elejabeytia Fernández”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “Gentes que hicieron Ferrol”, 24 febreiro 2019, p. 11.
Repasa a vida do profesor e escritor nacido en Ferrol Dictinio de Castillo-Elejabeytia
Fernández e os poemarios que deixou publicados en galego e castelán, facendo fincapé
en O espello das brétemas e outros poemas, o seu único poemario escrito integramente
en galego e que lle supuxo a concesión do Premio de Literatura do Centro Galego de Bos
Aires.
Carballo, Xulio, “A tumba de Breogán”, Sermos Galiza, “Fóra de serie”, “Da banda de
acolá”, 3 xaneiro 2019, p. 8.
Recensión da obra A tumba de Breogán, de Abel Alves, cuxa trama se basea na
investigación que Eduardo Pondal e o bandoleiro Antón Dedo D’Ouro realizan e en cuxo
transcurso se atopan a Emilia Pardo Bazán, Manuel Murguía e Rosalía de Castro, entre
outros personaxes históricos. Salienta da obra o estilo “tintinesco”, “misterio, acción,
solución de enigmas e o elemento fantástico que nos ofrece a lenda de Breogán”.
Dacosta, Henrique, “Neira Vilas e o mundo que se nos foi”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.080, 24
marzo 2019, p. 38.
Henrique Dacosta lembra a figura de Neira Vilas facendo un repaso de toda a súa
traxectoria literaria. Para isto, repasa varios títulos do autor en función de diferentes
temáticas ou características: obras nas que se aborda o tema da emigración, títulos de
carácter biográfico, novelas, literatura infanto-xuvenil, poesía e presaxio testamentario.
Feixó, Xosé, “Contra os fanatismos. Entendermos un drama”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 710, “Libros”, 21 febreiro 2019, p. VI.
Recensiona a obra traducida por Fernando Moreiras Cerráronseme os ollos, novela
escrita polo fotoxornalista e escritor francés Patrick Bard. Explica que o argumento da
novela se basea nas traxedias do belicismo en Oriente Próximo, mais que tamén ofrece
unha amábel visión de esperanza de recuperación.
_____, “Entretidos relatos. Viaxe interior e afirmación”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 700, “Libros”, 14 febreiro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 644,
“Literatura galega”, 23 febreiro 2019, p. 2.
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Describe a obra Alana, a novela curta ambientada na época castrexa de Francisco
Fernández Dávila, coa que gañou o XVII Certame literario de relato Antón Avilés de
Taramancos. Explica que os relatos versan sobre a procura da identidade galega como
viaxe interior e de afirmación. Indica que para ambientarse na lectura aconsella o artigo
“O tesouro dos indianos”, de Tere Gradín, pois aí se desenvolve o relato do que é
protagonista Alana.
_____, “Na procura da beleza. Relatos para alicerzar a esperanza”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 696, “Libros”, 17 xaneiro 2019, p. VI.
Recensión da obra O tempo escuro, de Modesto Hermida, que conta cun prólogo da man
de Ramón Nicolás. Explica que se trata dun conxunto de relatos estruturados en tres
grupos que veñen ser tres núcleos vitais: a infancia, a idade adulta e a dedicación aos
fillos. Recomenda a lectura deste libro que considera “ameno e gratificante”.
_____, “Acertadas heroínas. Sempre nos clásicos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
704, “Libros”, 14 marzo 2019, p. VI.
Recensiona Cartas das Heroínas, clásico latino de Publio Ovidio Nasón, traducido ao
galego directamente do latín por María Margarita Fernández González e publicado na
colección “Vetera” da editorial Rinoceronte. Afirma que se trata dunha excelente edición
coa que salientar as heroínas, a maioría delas, personaxes femininas.
_____, “Literatura e vida. Do pensamento como autopoiese”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 710, “Libros”, 25 abril 2019, p. VI.
Recensión da obra Orfeo canta. Iniciación, signo & retorno, de Roberto Abuín, na que
interrelaciona literatura e filosofía. Segundo afirma Xosé Feixó, “moita filosofía e moita
mitoloxía, e tamén moita ficción, para reflectir a percepción do mundo que o autor ten, a
partir do mito de Orfeo e Eurídice e a baixada aos infernos”. Sobre a proceso de lectura,
indica que require tempo, repouso e atención.
García Iglesias, José Manuel, “O Ollar’ de Díaz Pardo”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Notas de actualidad”, 21 febreiro 2019, p. 2.
Faise eco da publicación do libro O Ollar clarividente de Isaac Díaz Pardo.
Colaboracións xornalísticas, onde se recollen máis de cincocentos artigos organizados
polo editor Xosé Ramón Fandiño de xeito cronolóxico.
Gómez, Joel, “Páginas vivas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Sin intención”,
22 febreiro 2019, contracuberta.
Dá conta da reimpresión dos artigos de Vicente Risco no xornal vasco Euzkadi entre 1930
e 1936. Trátase de escritos obre política, cultura e arte. Salienta Joel Gómez a presenza
da cidade Santiago de Compostela nestas páxinas.
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Jiménez Casas, Cipriano Luis, “Arredor da serendipia. Dos poderes da casualidade
afortunada”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 702, 28 febreiro 2019, cuberta.
Nun artigo sobre a serendipia, menciona que é un substantivo ligado á historia de Simbad,
personaxe que Álvaro Cunqueiro toma para a súa novela Si o vello Sinbad volvese ás
illas....
Lombao, Aurelia, “Luz Pozo Garza”, La Opinión, “Opinión”, 16 febreiro 2019, p. 21.
Faise eco da presentación do libro Pazo de Tor de Luz Pozo Garza, na que participaron a
mesma autora, Víctor Freixanes, Alvarellos e Carmen Blanco. Sinala Aurelia Lombao
que esta obra é un feliz acontecemento poético
Martínez Bouzas, Francisco, “Movie road de noso. A arte do coloquial”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 696, “Libros”, 17 xaneiro 2019, p. VI.
Ofrece un resumo da obra Tres pintores (Xerais, 2018), a última novela de Cid Cabido,
que o autor do artigo tacha de ‘movie road’ á galega. Apunta que narra a historia e as
peripecias que viven tres mozos vigueses, de carácter bohemio, que nunha noite de
esmorga deciden emprender unha viaxe cara a París nun antigo Renault 8. Tamén sinala
que esta narración se constrúe con base no humor e na ironía a través dun rexistro
coloquial, neutro e monocromo.
Martínez González, Xurxo, “De parladoiros vigueses. Polos espazos da República das
Letras”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 717, 13 xuño 2019, cuberta.
Comeza o artigo explicando o concepto de República das Letras e como este foi un foro
virtual nunha época anterior ás redes sociais. Relaciona este fenómeno coa aparición dos
parladoiros e cafés literarios, en tanto que estes se converteron nos espazos de debate e
de intercambio de ideas. Desta forma fai un repaso polos parladoiros vigueses máis
destacados da última centuria, facendo alusión aos distintos intelectuais que pasaban
habitualmente por alí. Por orde cronolóxica menta o Eligio, o Goya, o De Catro a Catro,
o Dublín, o Bar Alameda, o Tres Luces, O Telonius ou o Almas Perdidas.
Montaña, Estro, “Ler para habitarmos o mundo. Historias necesarias”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 699, “Libros”, 7 febreiro 2019, p. VI.
Recensión do libro Ler o mundo (Kalandraka, 2018) de Michèle Pêtit, traducido ao galego
por F. Moreiras, na que sinala que a súa autora reivindica a importancia da literatura, oral
e escrita, como elemento cultural e de conformación do mundo. Indica que o vertido no
libro responde ás investigacións que a súa autora levou a cabo con grupos sociais de todo
tipo e que esta concluíu que a literatura é necesaria para que o ser humano poida vivir con
plenitude.
_____, “Unha temática incómoda. Con pulso firme e fermosa prosa”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, “Libros”, 7 marzo 2019, p. VI.
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Recensión da novela de Michaela Murgia, Acabadora, que versa sobre a eutanasia e o
dereito á morte digna. Explica que o relato ten lugar nunha vila de Sardeña na década dos
50 e resume o argumento da novela. Sobre a escrita da autora, loa a súa fermosa prosa
afrontando sen prexuízos un tema incómodo.
_____,“O refuxio dos libros. Desde a paixón e o agarimo”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 705, “Libros”, 21 marzo 2019, p. VI.
Comentario sobre O libro dos libros, publicado pola Editorial Galaxia en 2018. Explica
que se trata dun conxunto de nove relatos sobre o mundo da escrita caracterizados pola
visibilidade das mulleres. Describe brevemente os relatos da pluma de Rosalía Fernández
Rial, Andrea Barreira, Antón Riveiro Coello, Marilar Aleixandre, Inma López Silva,
Anxos Sumai, Vanesa Santiago, Xabier López e Helena Villar.
_____,“Amor e desamor. Do dereito a escoller”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
707, “Libros”, 4 abril 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 651, 13 abril 2019, p. 6.
Recesión da novela Apropación indebida, de Lena Andersson, vertiga ao galego (Hugin
e Munin, 2018). Explica brevemente o argumento da obra e indica que a autora parte de
experiencias autobiográficas para establecer unha ficción que incorpora reflexións de tipo
psicolóxicos e postulados filosóficos “cun estilo sobrio, sen adornos de novela
romántica”.
Nicolás, Ramón, “Os fabulosos fíos da memoria”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, 4 xaneiro 2019, p. 6.
Recensiona a primeira narración da profesora Moncha Fuentes, O mar que nos leva
(Xerais, 2018), que versa sobre a vida de Mariña Brei, muller que se achega ás loitas
estudantís da Compostela do ano 68 e aos conflitos obreiros do Vigo do 72. A súa avoa,
Amalia, dálle voz á emigración galega á Arxentina do século XX e alude á figura de
Manuel Puente de Castelao. Sobre a obra, destaca que “é un espello caleidoscópico, máis
alá da implícita metáfora envolvente no título, que nos conduce, coa forza dunha
exurrada, por unha espiral onde conflúen diversos tempos que beben, todos eles, dos
territorios da memoria.
_____, “A voz coa forza da liberdade”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “Galego”,
11 xaneiro 2019, p. 6.
Recolle unha recensión da autobiografía Vivir a galope, de María Xosé Queizán. Salienta
que é unha obra que confirma “a traxectoria senlleira dunha voz que non ten medo a
expresarse libremente sobre calquera extremo da súa vida” e que aborda as súas actitudes
vitais, literatura, traizóns e sexo nun contexto que vai da posguerra á actualidade.
_____, “Un bico ás nosas feridas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 1 febreiro 2019, p. 6.
Recensión da primeira novela de Anna R. Figuriredo, Os bicos feridos (Galaxia, 2018),
que considera “unha envexable e suxestiva carta de presentación na narrativa galega”.
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Indica que o argumento da obra xira arredor de Olivia, unha moza que, logo de rematar
os seus estudos, decide emigrar a Londres e traballar como au pair. Esta personaxe pon
o foco sobre o universo das migracións contemporáneas. A obra constrúese sobre unha
serie de diferentes voces narrativas que conforman unha intensa novela.
_____, “Lezcano na ficción galega”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 22 febreiro 2019, p. 8.
Lembra a Arturo Lezcano, xornalista e escritor recentemente falecido. Como escritor,
céntrase na súa obra Só os mortos soterran os seus mortos (Galaxia, 2018), na cal
identifica unha gran pegada memorialística e un amplo abano de técnicas narrativas e
puntos de vista. Sobre a súa narrativa, abeirada ao xénero fantástico, caracteriza a súa
brevidade, síntese e transparencia no discurso.
_____, “A ‘Espiral continua’ de Xela Arias”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 8 marzo 2019, p. 10.
Repasa a produción poética de Xela Arias a propósito da publicación do volume Xela
Arias. Poesía reunida (1982-2004) (Xerais, 2018) editado pola profesora María Xesús
Nogueira. Indica que o libro reúne os poemas dos libros Denuncia do equilibrio (1986),
Tigres coma cabalos (1900), Darío a diario (1996) e Intempériome (2003), xunto a
poemas dispersos que foran aparecendo en revistas e xornais e xunto a un estudo
preliminar da man da propia editora.
_____, “O frémito da vida”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”,
“Ex umbra in solem”, 29 marzo 2019, p. 10.
Recensión da obra As Ramonas (Galaxia, 2018), de Ana Cabaleiro, que define como unha
novela tendente ao relato curto, que pretende dotar de movemento continuo a personaxes
gobernados por ritmos narrativos axeitados e que amosan as vivencias de mulleres
marcadas polo abatemento e a resiliencia.
_____, “Memoria da liberdade”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”,
“Ex umbra in solem”, 26 abril 2019, p. 10.
Recolle unha recensión da novela Extraordinario de Antón Lopo, que foi gañadora do
premio de Narrativa Breve Repsol 2018. O autor do artigo asegura que Lopo sabe que a
palabra encerra, aínda, esa capacidade evocadora que el manexa con trazo rápido e
medida xusta, nos obxectos, nas cousas, nas presenzas. Máis alá do contido ou o
argumento da peza trata de analizar todo o que subxace ao texto e conclúe que este libro
é un canto á propia liberdade do ser humano.
_____, “Celso Emilio: corenta cabodano”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A
outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 30 agosto 2019, p. 10.
A propósito da efeméride da morte de Celso Emilio Ferreiro, o autor do artigo fai un
breve repaso pola traxectoria vital e literaria deste autor. Céntrase, fundamentalmente, na
vertente poética do celanovense, facendo alusión a títulos concretos como Onde o mundo
se chama Celanova ou á edición bilingüe de Longa noite de pedra feita pola editorial
Auga no ano 2011.
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_____, “Cartografar o presente”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 6 setembro 2019, p. 10.
Recensión de Ti contas eu conto, de Susana S. Aríns, no que destaca que, neste libro de
relatos e poemas “a autora establece un fértil diálogo co noso tempo, recorrendo ao
recurso da auto-ficción, para salientar, sempre, a reivindicación permanente da muller”.
Pastoriza R., Francisco, “Valente nunca se acaba”, La Opinión, “Saberes”, 22 xuño
2019, cuberta.
Comentario sobre o ensaio de toda a obra de Ángel Valente: Valente infinito. Libertad
creativa y conexiones interculturales. Fai especial atención Francisco Pastoriza no estudo
dos ensaios de Valente, as súas traducións, a obra en galego e o seu epistolario.
Pena Presas, Montse, “Unha voz sorprendente. En tempo lento”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 697, “Libros”, 24 xaneiro 2019, p. VI.
Recensión da obra Os bicos feridos, de Anna R. Figueiredo, explicando que se trata dunha
novela narrada mediante diferentes voces narrativas, que nos sitúa na chegada dunha
galega que emigra a Londres na procura de emprego. Indica que, malia que autora chega
a crear intriga en determinados momentos, as longas descricións levaban unha lectura
lenta. Con todo, salienta que nesta novela hai unha voz cun estilo moi definido e cun
“proxecto o suficientemente ambicioso como para interesar ao público máis esixente”.
_____, “Debater os clásicos. Toda unha regalía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
698, “Libros”, 31 xaneiro 2019, p. VI.
Artigo sobre a novela A señora Dalloway, de Virgina Woolf, que vén de verterse ao
galego. Sobre a edición en galego, traducida por Celia Recarey, loa a coidada versión e a
fermosa presentación.
_____, “Remexendo as emocións. Unha proposta intensa”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, 21 febreiro 2019, “Libros”, 21 febreiro 2019, p. VI.
Recensión da novela gañadora do Premio Repsol de Narrativa Breve 2018,
Extraordinario, de Antón Lopo. Explica que o texto nos achega á intimidade dunha
familia nun momento crítico dun xeito que nos fará remexer as emocións. Salienta na
obra a presenza “dun algo valente”
Ponte, Pilar, “Reivindicación dunha vida”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 695,
“Libros”, 10 xaneiro 2019, p. VI.
Recensiona a autobiografía de María Xosé Queizán, Vivir a galope (Xerais, 2018),
explicando, en primeiro lugar, que a proporción da escrita vén marcada polo emocional
e, desta forma, se centra máis nas súas orixes e relacións familiares e no seu matrimonio
con Xosé Luís Méndez Ferrín que en certos aspectos políticos ou intelectuais. Tamén
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sinala que a obra literaria queizaniana atravesa o libro en continuas referencias literarias.
Sinala que a autora fala da súa posición ideolóxica a favor do republicanismo e do
feminismo ou da súa adscrición ao antifascismo e como esta establece certos paralelismos
entre os acontecementos políticos e a súa traxectoria vital. Finaliza comentando que esta
autobiografía pode molestar a máis dun persoeiro público que sae malparado destas
confesións da Queizán.
_____, “En retrato colectivo. Mulleres de carne e óso”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 698, “Libros”, 31 xaneiro 2019, p. VI.
Recensiona a obra Premio García Barros 2018, As R amonas, de Ana Cabaleiro. Explica
que o punto de encontro entre a protagonista e o resto de personaxes se sitúa no interior
dun vehículo. Identifica tres partes na novela marcadas pola sucesión temporal das
estacións. Salienta que a obra é unha reinterpretación do rural galego afastada dos tópicos
idealizadores. Afirma que se trata dun “retrato colectivo das mulleres que hoxe en Galicia
habitan un rural en fase de transformación”.
_____, “Crónica dun Acaso. En xeito de paquete sensorial”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 700, “Libros”, 14 febreiro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 644,
“Literatura galega”, 23 febreiro 2019, p. 2.
Recolle a recensión de Michigan / Acaso Michigan, de Antón Reixa. Explica que a obra
recolle o accidente de tráfico que sufríu o autor o 27 de outubro de 2016 e que o levou a
estar 18 días en coma. Indica que a obra se estrutura en catro partes interconectadas, sendo
a primeira o prólogo de Chus Pato; a segunda, o corpo do texto; a terceira, o diario das
secuelas; e, última, a modo de epílogo, un intercambio epistolar con Daniel Salgado.
Salienta que a obra, é máis ca un libro, é todo un “paquete sensorial”.
Raña, Román, “Con proporcións míticas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 695,
“Libros”, 10 xaneiro 2019, p. VI.
Recensiona o poemario 1968 (Laiovento, 2018) de Vítor Vaqueiro, do que di, en primeira
instancia, que é a continuación do anterior poemario do autor, Palavras a Espártaco
(Atravês, 2015). De 1968 di que indaga no pasado e nas lembranzas que evocan esta data
tan concreta no panorama histórico mundial. Sinala que unha das virtudes do libro é a
extraordinaria conxunción entre a memoria persoal e a memoria colectiva. Finaliza
comentando que o prólogo, asinado por Xosé María Álvarez Cáccamo, glosa e desglosa
magnificamente o tecido textual do autor do poemario.
_____, “Afluencia e influencias. Poesía intelixente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 697, “Libros”, 24 xaneiro 2019, p. VI.
Recensión do poemario Do amado amodo, de Manuel Outeiriño. Afirma que se trata de
poesía intelixente que reclama de intelixencia para poder desfrutala, na que conflúen
afluencias e influencias que lle outorgan unha forte singularidade.
_____, “Poesía da experiencia. Con xubiloso dominio expresivo”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 698, “Libros”, 31 xaneiro 2019, p. VI.
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Recensiona o poemario Spleen en catro tempos, de Arancha Nogueira. Afirma que “había
tempo que un poemario tan pequerrecho en tamaño non xeraba en min tan grande
expansión de espírito”. Identifica que se trata dunha poesía da experiencia, da indagación
sui generis e loa o ollar da autora, tan sensible, profundo e estremecedor, como lúcido.
_____,“Aluvión de sentimentos. Un caudal de experiencias humanas”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 699, “Libros”, 7 febreiro 2019, p. VI.
Recensiona o poemario As bolboretas de Mekong (Xerais, 2018) de Césareo Sánchez
Iglesias e comeza dicindo que é un libro de viaxes, concretamente de tres viaxes que se
superpoñen. A primeira, di, realízase no espazo, percorrendo millares de quilómetros para
entrar en contacto coa paisaxe exótica; a segunda dáse no tempo, ao chegar ao final do
camiño e entrar en contacto con outro tempo, o da guerra; e a terceira vén das lembranzas
que produce o conflito bélico. Finaliza invitando ao lector a desfrutar destes versos e a
vivir un caudal de experiencias humanas.
_____,“Unha gozosa febre. Libro de achados e anhelos”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 700, 14 marzo 2019, cuberta.
Recolle a recensión de Todo isto antes era noite, de Lucía Aldao. Explica que a autora
concibe a poesía a modo de xogo co que expresar o máis profundo do ser humano,
empregando un ton confidencial e conversacional. Indica que se trata dun libro de achados
e anhelos, cun suxeito lírico múltiplo.
_____,“Do mister da poesía. No adeus a Manuel Vilanova”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 704, “Libros”, 14 febreiro 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 644,
“Literatura galega”, 23 febreiro 2019, p. 2.
Román Raña dá conta do falecemento de Manuel Vilanova. Repasa algunhas das súas
principais obras en galego: E direi-vos eu do mister das cobras, A esmeralda branca, Un
banco na Gran Vía e A substancia das horas. Indica que na poesía de Manuel Vilanova
converxen elementos undreground con referentes clásicos e que é esta unha poesía guiada
polas arbitrariedades do desexo.
_____,“Tigres como poemas. Viaxe aos versos de Xela”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 705, “Libros”, 21 marzo 2019, p. VI.
Recensiona a antoloxía Poesía reunida (1982-2004) de Xela Arias. Debulla cada un dos
libros compilados por orde cronolóxica (Denuncia do equilibrio, Tigres como cabalos,
Darío a diario e Intempériome) e explica que o libro se completa con poemas inéditos e
cun prologo da encargada da edición, María Xesús Nogueira.
_____, “Con luces e sombras. Unha desigual antoloxía”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 708, “Libros”, 11 abril 2019, p. VI.
Recolle a recensión de Amor en femenino (2018), antoloxía de poetas galegas escollidas
por Maximino Cacheiro co amor como tema central da escolma. Os poemas están
traducidos ao castelán por Ánxeles Penas. Considera que hai certas ausencias na escolma
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inexplicábeis. En canto ao vertido das composicións ao castelán, considera que a tradutora
merece os parabéns.
_____, “Delicioso opúsculo. Para falar da vida”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
721, “Libros”, 11 xullo 2019, p. VI.
Comentario do poemario Carne da minha carne de Susana Sanches Arins. Destaca a
enorme sutileza coa que a autora identifica o traballo de cociñar cun ritual amoroso e
cunha iniciación transcendente e rescata algúns poemas para exemplificar como se
condensa toda esa delicadeza. Finalmente sinala que se trata dun poemario de fermosa
edición no que se conteñen versos que fala da vida mesma.
_____, “Do sagrado ao segredo. Recuperando herdanzas”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”; n.º 723, “Libros”, 12 setembro 2019, p. VI.
Recensión do poemario Campo aberto, de César Souto Vilanova. Salienta como leitmotiv
da obra a paisaxe e indica que transforma o sagrado en segredo. Afirma que a natureza
que plasma, “máis que exaltado lugar (Novoneyra), ou un locus amoenus panteísta
(Noriega), aproxímase, mutatis mutandis ao paisaxismo existencialista de Manuel
María”.
Regueira, Mario, “Poesía en BD”, Sermos Galiza, n.º 328, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 3 xaneiro 2019, p. 6.
Recensiona a obra O puño e a letra (Xerais, 2018) de Yolanda Castaño sinalando, en
primeiro lugar, o seu carácter novidoso en canto a formato ou hibridación de dous xéneros
como a poesía e a banda deseñada. Continúa comentando que é un complexo proxecto
que antologa os nomes máis puxantes da poesía e da banda deseñada galega actual.
Finaliza salientando que un dos puntos febles desta edición é a aparencia de falta de
consistencia derivada da diversidade de voces que forman parte desta obra.
_____, “Se isto non se amaña”, Sermos Galiza, n.º 331, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
24 xaneiro 2019, p. 6.
Comentario da obra Santa Bolaña, publicada por Edicións Positivas en 2018. Indica que
inclúe pezas teatrais de Esther F. Carrodeguas, Mónica Caamaño, Ana Carreira e Roi
Vidal Ponte, ademais dunha do grupo Oportunista de Drama Flavia Antonia, composto
por Zé Paredes, Clara Gayo e Carlos Santiago. Como colofón, salienta Regueira, inclúe
a peza de Roi Vidal, na que parolan o Apóstolo Santiago e a Virxe da Barca.
_____, “O reverso da realidade”, Sermos Galiza, n.º 333, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
7 febreiro 2018, p. 6.
Recensión de Campo aberto, de César Souto Vilanova. Destaca Mario Regueira as
referencias a localizacións de Muros e Noia e afirma que a obra achega unha ollada
innovadora sobre os límites da poesía, xa que o reflexiona sobre que aspectos da
volatilidade das cousas se poden recoller ou non na linguaxe poética.
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_____, “A cadencia da palabra”, Sermos Galiza, n.º 334, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
14 febreiro 2018, p. 6.
Recensión de Adeus, capitán Walton, de Miguel Mato Fondo, unha obra que define como
atípica no noso sistema literario, cun estilo que navega entre o narrativo e o lírico. Está
composta de cinco contos longos no que o autor reflicte un mundo apracíbel, evocador e
cheo de referencias de exotismo, memoria persoal, literarias e musicais. Indica que a obra
encaixaría mal nos tempos que esixen á narrativa brevidade e dinamismo tendo en conta
a perspectiva contemplativa e descritiva da obra.
_____, “ A distopía inminente”, Sermos Galiza, n.º 339, “fóradeserie”, “ao pé da letra”
21 marzo 2019, p. 6.
Recolle un comentario sobre a novela As mulleres da fin do mundo, de Daniel Asorey.
Salienta a presentación dunha sociedade distópica na trama que mesmo podería
producirse a día de hoxe e o certo papel que xoga a tecnoloxía no argumento. Indica que
o inicio da lectura pode confundir ao lector ao presentar un mundo desconcertante e
apunta que o final peca de exceso de idealismo.
_____, “ Á procura do Momento”, Sermos Galiza, n.º 342, “fóradeserie”, “ao pé da letra”
11 abril 2019, p. 6.
Recensión de Metafísica da ausencia, de Marcus Daniel Cabada, poemario que aborda a
cuestión xeracional. Mario Regueira sinala os considerabéis referentes tanto clásicos
como contemporáneos da obra e fai mención ao prólogo de Tamara Andrés. Destaca a
perspectiva filosófica do libro, que nos leva aos límites da existencia e a non existencia.
Requeixo, Armando, “Caudas literarias”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Literatura”,
n.º 703, 6 xaneiro 2019, p. II.
Armando Requeixo fai un balance literario do ano anterior co gallo dun novo ano. Recolle
diversas obras de narrativa, de poesía, de híbridos de prosa e verso, de ensaio, de teatro,
de literatura infantoxuvenil e de publicacións relacionadas co Día das Letras Galegas.
_____, “Salinger entre o centeo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Literatura”, n.º 704,
10 xaneiro 2019, p. II.
Con motivo do centenario do nacemento de J.D. Salinger, repasa a vida do autor e as súas
publicacións, facendo fincapé na obra O vixía no centeo, que se pode ler en galego da
man do tradutor Xosé Ramón Fernández Rodríguez.
_____, “Yunus Emre, poeta sufí”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.070, 13 xaneiro 2019, p. 30.
Faise eco da tradución ao galego da obra do escritor turco Yunus Emre, Diván
(Antoloxía). A edición galega corre da man de Matos Bugallo, que escolma cen poemas
compostos en formato dörtiük.
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_____, “Un leito en desaliño”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.072, 13 xaneiro 2019, p. 30.
Recensiona E nele todo o sangue se concentra de João Pedro Mésseder logo de facer un
repaso pola súa traxectoria literaria. Identifica os atemporais temas principais da súa
poesía (o amor, a beleza, a morte e o tempo), repara na métrica (con predominio do
versolibrismo) e salienta as composicións que dedica a varios artistas.
_____, “O primado da Garza”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1074, 10 febreiro 2019, p. 30.
Dá conta da publicación Pazo de Tor, de Luz Pozo Garza. Afirma que neste libro
converxen todas as súas anteriores obras e destaca o seu dominio nos recursos formais e
estéticos propios da poesía. Loa tamén a coidada edición da obra.
_____, “Unha ducia de galegas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.075, 17 febreiro 2019, p. 30.
Faise eco da publicación Amor en femenino, que reúne “case unha ducia” de poetas
(Rosalía de Castro, Luz Pozo Garza, Ana Romaní...) que presentan as súas visións, con
estéticas complementarias, do amor. A escolma realizouna Maximino Cacheiro e a
tradución ao castelán é obra de Ánxeles Penas. Armando Requeixo enténdea coma unha
valiosa antoloxía, mais bota en falta certas actualizacións en canto a datos biográficos e
incorporación de escritos máis actuais das autoras e indica que para esta edición en
castelán podería ser útil achegar fichas autoriais.
_____, “O outro lado”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.076, 24 febreiro 2019, p. 30.
Comentario sobra A estrada da vida, un libro-disco composto por trece temas con letra
de Xosé Luna e música de Manoele de Felisa, xunto con diferentes intertextos que
explican o sentido e intencións das cancións. Armando Requeixo salienta a literariedade
desta obra, presente nos textos musicados, nos intertextos e os paratextos que circundan
a obra.
_____, “Rituais”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de Ferrol, “Nordesía”/
El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.077, 3 marzo 2019, p. 30.
Recensión da obra Coleópteros, de Lorena Souto, unha versión revisada dos textos cos
que obtivo o Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro no 2017. Armando Requeixo
sinala que a escrita da autora abrangue unha volta ás orixes para explicar o corpo adulto,
que se explora para comprender o tempo, os rituais e a memoria. Destaca o uso da palabra
como loita contra o silencio.
_____, “Pilar Vázquez Cuesta”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.078, 10 marzo 2019, p. 30.
Dá conta do pasamento de Pilar Vázquez Cuesta, de quen foi alumno. Lembra o
percorrido da súa vida e destaca dous títulos de entre todos os seus textos: Gramática
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portuguesa e o capítulo “Literatura Gallega” de Historia de las literaturas hipánicas no
castellanas.
_____, “Teatro actual”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella” / Diario de Ferrol,
“Nordesía” / El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1079, 17 marzo 2019, p. 30.
Informa da publicación do volume Dramaturxia Galega Actual, da man de Edicións Á
Feira e con textos de Inherente Teatro, Miguel Sande, Ernesto Is e Esther F. Carrodeguas.
Recolle unha breve sinopse de cada unha das pezas que contén este volume na seguinte
orde: “Dramaturxia das Mulleres”, de Inherente Teatro; “Tras Tannhäusser”, de Ernesto
Is; “Loló e Mamá”, de Esther F. Carrodeguas; e “A enterradora (blogue)”, de Miguel
Sande.
_____, “Os outros poemas. No Día Mundial da Poesía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
“Literatura”, n.º 705, 21 marzo 2019, p. II.
Co gallo do Día Mundial da Poesía, Armando Requeixo versa sobre a eclosión da poesía
experimental, que xorde da mestura da arte da escrita xunto con outras artes. Desta
mestura, nace a Poesía visual, o poemic, a Poesía sonora, ou na Ciberpoesía, por citar
algúns dos exemplos que menciona. Fala tamén da poesía experimental en Galicia,
diferenciando tres momentos: o inicial, cos integrantes do Grupo Rompente; o dos poetas
da década dos 80 que se achegaron á poesía visual e outros hibridismos; e a actualidade,
onde destaca a poesía semiótica, a audiopoesía, o poemic, ou a videopoesía, entre outros.
_____, “Poesía helicoide”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.081, 31 marzo 2019, p. 30.
Repasa a traxectoria de Xurxo Alonso para logo presentar No interior do vento, obra
gañadora do Premio Avelina Valladares. Afirma que os versos desta obra representan o
enfrontamento entre a forza vital e a terminación, converxendo de xeito harmónico.
Remarca o tratamento do tempo na narrativa do autor, outorgándolle os atributos da
eternidade e a omnipresencia. Define a súa poética como unha escrita existencial que se
move entre o intimismo e a metafísica conceptual, onde ten cabida o sentido de nación.
_____, “A música das palabras”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.084, 21 abril 2019, p. 28.
Armando Requeixo presenta tres discos que combinan poesía e música: Sedia la fremosa,
do grupo Manseliña, con temas que recrean cantigas medievais e tradicionais do noroeste
da Península Ibérica; Literaria, de Miguel Alonso, con temas que parten de poemas de
autores contemporáneos e Lueiro, de Xardín Desordenado, con poemas dos escritores
premiados no Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey e do mesmo autor.
_____, “Un náufrago universal. Tricentenario do ‘Robison Crusoe”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, “Literatura”, n.º 710, 25 abril 2019, p. VII.
Artigo que recolle o tricentenario da publicación de Robinson Crusoe. Armando
Requeixo repasa o argumento e fala das posíbeis inspiracións de Daniel Dafoe. Tamén
menciona as posteriores edicións nas que a obra se abreviou. Cita a súa influencia en
obras de autores como James Joyce, Edgar Allan Poe ou Michel Tournier.
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_____, “Dentro de si”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.091, 9 xuño 2019, p. 30.
Recensiona a obra Ficar de Cristina Corral Soilán, “un poemario nimbado pola
melancolía”, onde declara que converxen a memoria persoal e colectiva, o feminismo e
a liñaxe dun rural pasado pero presente na memoria. Armando Requeixo salienta a
intensidade dos poemas nos que homenaxea ás súas avoas e o tratamento do relato clásico
no poema “De noite”. Sinala tamén o prólogo, obra de Saturnino Valladares.
_____, “Xaque e mate, en dúas palabras. Literatura e xadrez”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, “Literatura insólita”, n.º 719, 27 xuño 2019, p. VII.
Detense a analizar a relación entre literatura e xadrez. Para tal fin, reflexiona sobre a
popularidade deste xogo, repasando o papel que posúe na obra de diversos escritores
dende o século XXI até a actualidade e invita a ler a tres referentes da literatura
xadrecística: Novela de xadrez de Stefan Zweig, A defensa de Vladimir Nabokov e Auto
de fe de Elías Canetti.
_____, “Taishi Asaka”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.099, 4 agosto 2019, p. 30.
Informa da publicación dunha versión bilingüe galego-xaponesa do poemario A rosa de
cen follas de Cabanillas da man do escritor e tradutor Takekazu Asaka, de quen repasa a
súa traxectoria en relación á literatura galega. En relación a isto menciona que grazas a el
se publicaron en xaponés importantes traballos sobre lingüística galega e poemarios como
Cantares Gallegos, Follas Novas, Contos da miña terra e Os Eidos.
_____, “Letras para o pracer”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.105, 15 setembro 2019, p. 30.
Comeza repasando e louvando a traxectoria literaria de Ursula Heinze, para deterse na
súa última publicación, a novela Delirios de pracer (Aira Editorial, 2019). Indica que se
trata dunha novela curta que trata sobre os afectos e o sexo entre as persoas de idade
avanzadas, temática marxinal e pouco tratada dentro da literatura galega. Continúa dando
algunhas pinceladas sobre as características formais da obra, falando dunha prosa elástica
ou da visión omnímoda do narrador en terceira persoa.
_____, “Amencer de Noriega Varela”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.107, 29 setembro 2019, p. 30.
Co gallo do 150º aniversario do nacemento de Antonio Noriega Varela informa de que os
responsábeis da edición da revista Amencer dedican o número 241 a un especial para
conmemorar a efeméride do alumbramento do escritor mindoniense. Sinala algúns dos
artigos máis destacados, como o de Manuel Regal Ledo titulado “A relixiosidade de
Noriega Varela”. Tamén repasa a traxectorial vital, intelectual e literaria de Noriega,
destacando a súa faceta como mestre.
_____, “Aulas literarias. Arredor das school stories”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 726, “Literatura insólita”, 3 outubro 2019, p. VII.
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Reflexiona sobre o fenómeno das novelas colexiais ou ‘school stories’, sinalando que
comezaron a popularizarse a mediados do XIX e aludindo aos títulos máis destacados da
literatura universal. No tocante á literatura galega sinala que as escolas galegas tamén
teñen sido obxecto de literaturización en moi diversas ocasións e amenta tan só un par de
exemplos que considera os máis representativos. En primeiro lugar, fala de Mar adiante
(1973) de María Victoria Moreno, e di que se trata da historia dun barco-escola, o Arroás,
onde as crianzas cantan e contan contos, coñecen a vida do mar e aprenden a amar a
natureza. En segundo lugar, “A lingua das bolboretas”, comentando que é unha narración
de Manuel Rivas contida no seu libro Que me queres amor? (1955) na que o neno Pardal
aprende a beleza da vida e os valores da amizade e da xustiza do seu mestre don Gregorio,
quen ao ser arrestado polos sublevados do 36 recibe como agradecemento a complicidade
do seu fiel alumno.
_____, “Un madrigal para Álvarez Torneiro”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.109, 13
outubro 2019, p. 30.
Repasa a traxectoria vital e literaria do escritor Manuel Álvarez Torneiro co gallo do
pasamento, incidindo, especialmente, na súa faceta como poeta. Sinala que a esixencia
coa escrita propia o levou a demorar a publicación do seu primeiro poemario, Memoria
dun silencio, que non veu a luz até 1982, cando a escritora cumprira os cincuenta anos.
Continúa dicindo que dende aquela até a publicación de Onde nunca é mañá (2014) deu
ao prelo case unha vintena de libros, dos cales achega os seus títulos e indica que son
“substantivos, referenciais e imprescindibles” na poesía galega contemporánea.
_____, “Noriega Varela, poeta de todo tempo. No seu 150º aniversario”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 728, “Literatura”, 17 outubro 2019, p. VII.
Con motivo do 150 aniversario de Antonio Noriega Varela, repasa a súa traxectoria vital
e literaria, facendo fincapé en que a súa poesía segue estando vixente na actualidade,
sendo fonte de inspiración para novos creadores. Sitúao no olimpo de poetas que vencen
o tempo e anulan a morte.
_____, “Noriega Varela, poeta ‘Do ermo’ e intelectual”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
20 outubro 2019, p. 50.
Repasa a traxectoria vital e literaria de Antonio Noriega Varela co gallo do 150
aniversario do seu nacemento. Destaca, en primeiro lugar, a súa faceta como mestre e
como esta profesión o levou a percorrer media Galicia transmitindo as súas ensinanzas.
Tamén sinala algunhas das personalidades coas que fixo amizade, nomeadamente Puro
de Cora Sabater, Fole, Trapero Pardo ou Leal Insua. Finaliza facendo fincapé en que a
súa poesía segue estando vixente na actualidade, sendo fonte de inspiración para novos
creadores.
_____, “Precocidades literarias. Letras de xuventude”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 735, “Literatura insólita”, 5 decembro 2019, p. VII.
Reflexiona sobre a precocidade creativa en relación á escrita literaria e repasa, dentro do
panorama universal, os casos máis significativos. No tocante á literatura galega sinala que
484

esta prematuridade se inicia con Rosalía, pasando por Manuel Antonio até Avilés de
Taramancos, Darío Xohán Cabana ou casos máis recentes como o de Miguel Anxo
Murado ou a poeta Yolanda Castaño.
Rozas, Ramón, “O mito de Man de Camelle”, Diario de Pontevedra, “Táboa Redonda”,
n.º 165, 6 xaneiro 2019, p. 4.
Recolle a publicación de Man de Camelle, libro ilustrado de Carme Hermo con prólogo
de Antón Castro.
_____, “O xiro”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “fin_de_semana”, p. 8/ El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, p. 52, “Foguetes verdes”, 8 febreiro 2019.
Faise eco da publicación do primeiro poemario de Noelia Gómez, O xiro. Ramón Rozas
opina que a autora fai da poesía un recipiente de sentimentos, empregando a forza da
palabra como contedor. Sinala tamén que a obra obtivo o V Premio de Poesía Gonzalo
López Abrente.
_____, “No camiño do vento”, El Progreso, “Vivir”, 26 febreiro 2019, p. 51
Faise eco da publicación No camiño do vento, un libro con poemas que Sesé Mateo
escribira e que ven agora a luz coa colaboración de Helena Torres, Olga Nogueira, Sonia
Díaz, Anxos Sumai e Carme Vidal.
_____, “Extraordinario”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 182,
5 maio 2019, p. 4.
Recolle a concesión do Premio Nacional da Crítica á obra Extraordinario, de Antón Lopo.
Afirma que se trata dun libro que propón “esa revisión de nós mesmos dende unha
afouteza literaria e dunha historia da que non é fácil saír indemne”. Destaca Ramón Rozas
a caracterización dos personaxes e a narrativa do autor.
_____, “Rafael Dieste, dende a fiestra”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 184, 19 maio 2019, p. 2.
Faise eco da publicación da biografía Rafel Dieste. O libre pensamento, de Luís Rey.
Ramón Rozas cualifica a Luís Rey como un excelente narrador, que leva a cabo un
elaborado proceso de documentación para o relato da biografía.
_____, “Murmurios na historia”, Diario de Pontevedra, “Táboa Redonda”, n.º 192, 14
xullo 2019, p. 6.
Comentario da obra de Susana Sánchez Aríns, Seique, co gallo da súa tradución ao
castelán. Afirma que a autora “foi quen de artellar esta conxunción de xéneros que ten
parte de novela, de ensaio, de patrimonio oral e que entre todos fían unha crónica que
emerxe como unha poderosa narración nun tempo tan determinado”, isto é, os anos
posteriores á Guerra Civil na contorna do Salnés.
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_____, “Bueu. O gozo da vida”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “ReviSta”, n.º 964,
22 xuño 2019, p. 2-4.
Dá conta dos “gozosos anos 30” na vila de Bueu, por onde pasaron figuras como Johan
Carballeira, Gonzalo Torrente Ballester, Federico Ribas, José Suárez, Maruja Mallo e
Rómulo Gallego. A investigación realizada por Xaime Toxo, Arturo Cidrás, Francisco
Rodríguez Pastoriza e Loli Docampo explica esta “coincidencia” en torno ao faladoiro da
Granja del Henar na rúa de Alcalá, que era liderado por Valle-Inclán.
S. R., “Federico, entre nós”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.102, 12 xaneiro 2019/La
Opinión, “Saberes”, n.º 639, “Libros”, p. 3.
Recolle a publicación do facsímile Seis poemas galegos de Federico García Lorca, que
inclúe un prólogo en castelán escrito por Eduardo Blanco Amor e un apéndice de
fotografías do autor relacionadas con Galicia.
Salgado, Daniel, “A vida común da nación campesiña”, Sermos Galiza, n.º 361,
“fóradeserie”, 29 agosto 2019, p. 4.
Artigo sobre a literatura de Emilio Araúxo (Coles, 1946), que define como “un poema e
un ensaio, un arquivo e un caderno de queixas, un álbum de recordos e o retrato do que
existe cando todas pensan que xa non existe”. Repasa os seus títutlos editados en
Toxosoutos, Balbina, Avía que aí vén con o sol. Con Isolina Pumar na Corga de Lubrigo,
pzoema zarramada peliqueiro. Brevísimo de máis voces murmurio para un diccionario
do Entroido de Laza, Miltempos (No inmemorial, na labranza), Ons. Ondas do mar riso
e Ceo cerca da terra (Cara a Requeixo de Queixa). Salienta que estas publicacións
constitúen un “corpus de experiencias esquecidas e poesía radical”, nos que o escritor
constrúe bloques de texto que conservan ritmo e barroquismo da oralidade.
Ventura, Joaquim, “Autorretrato dunha xeración. Sen arredarse dos tópicos”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 699, “Libros”, 7 febreiro 2019, p. VI.
Recensiona o ensaio Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental
dun intelectual galeguista (Galaxia, 2018) de Ramón Villares e comeza dicindo que nel
o autor trata de determinar canto de Otero Pedrayo hai no protagonista de Arredor de si e
canto deste desexaría ter o escritor de Trasalba. Continúa destacando os puntos febles da
análise de Villares, que o autor do artigo sitúa no feito de que Villares non distinga ou
clasifique indistintamente a novela Arredor de si como un texto autobiográfico e un
bildungsrom. Finalmente puntualiza que non se faga mención dunha tese de
doutoramento dedicada aos textos autobiográficos dos homes de Nós e defendida en
1997.
Vieites, Manuel F., “O xermolar dunha escena de noso. Na xeira do Conservatorio
Nacional de Arte Galega”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 695, 10 xaneiro 2019, p.
VIII.
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Repasa a traxectoria do Conservatorio Nazonal de Arte Galego co gallo do centenario da
súa creación, indicando cales foron os fitos máis importantes derivados do seu labor.
Sinala que, previamente, xa se iniciara o movemento teatral grazas aos cadros de
declamación dos coros, como o de Toxos e Frores en Ferrol ou Cántigas da Terra na
Coruña. Dada a iniciativa, comezaron a recollerse en A nosa Terra varios escritos sobre
o teatro galego. Menciona o convite de Antón Villar Ponte a Ramón Cabanillas para
escribir A man da santiña e os traballos de Laura Tato, Enrique Rabunhal e Carlos
Caetano Biscainho a este respecto.
_____, “O xermolar dunha escena nacional”, La Opinión, “Saberes”, n.º 638, “Teatro”,
12 xaneiro 2019, p. 7.
Faise eco do centenario da creación do “Conservatorio Nazonal de Arte Galego” na
Coruña e dos seus fitos máis importantes. Indica que, previamente, xa se iniciara o
movemento teatral grazas aos cadros de declamación dos coros, como o de Toxos e Frores
en Ferrol ou Cántigas da Terra na Coruña. Dada a iniciativa, comezaron a recollerse en A
nosa Terra varios escritos sobre o teatro galego. Menciona o convite de Antón Villar
Ponte a Ramón Cabanillas para escribir A man da santiña e os traballos de Laura Tato,
Enrique Rabual e Carlos Caetano Biscainho.
_____,“Polos camiños do tempo. Un texto de Gustavo Docampo”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 699, “Lembranzas”, 7 febreiro 2019, p. VIII.
Fala sobre Polos camiños do tempo, obra que denomina “unha peza en tránsito cun
formato moi próximo á narración oral”. Repasa de xeito breve o argumento e os
personaxes e salienta que a obra foi escenificada en diversas ocasións.
_____, “Teatro do Morcego. Memoria e patrimonio da escena nosa”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 720, “Teatro”, 4 xullo 2019, p. VIII.
A propósito da exposición no Auditorio Municipal de Cangas 30 anos de luz na cova dos
morcegos, repasa a historia da compañía Teatro do Morcego, creada en 1989 por Isabel
Ávila e Celso Parada en Moaña, centrándose na traxectoria de Celso Parada.
_____, “Insultos do público”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 728, “Teatro”, 17
outubro 2019, p. VIII.
Recensión da obra Ás oito da tarde, cando morren as nais, de Avelina Pérez, que acadou
o Premio Álvaro Cunqueiro de textos dramáticos 2018. Nesta obra identifica unha fote
pegada de Insultos ao público, de Peter Handke.
Vila, Sara, “Mulleres: da indignación á acción”, Diario de Pontevedra, “De norte a sur”,
10 xaneiro 2019, contracuberta.
Recolle a presentación no Palacete das Mendoza de Oito olladas sobre a folga feminista
do 8 de marzo. Recolle breves observacións das autoras da obra.
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X. F., “Bestiario do vestiario. Segundo tempo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 febreiro
2019, p. 35.
Describe o segundo libro de Martiño Suárez, Bestiario do vestiario. Segundo tempo.
Explica que se trata dun libro cunhas cincuenta historias sobre deportistas. Desta a
presenza das ciclistas sufraxistas británicas, o paradigma do adestrador Josck Stein, os
problemas económicos do boxeador Joe Louis e a intervención dos barbeiros na fichaxe
do futbolista Eusébio.
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V.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Aceiro, Juan, S. L., “Suso Martínez pasea a Castelao por Compostela”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Rutas culturales”, 4 xullo
2019, p. L6.
Sinala que o mes de xullo é o mes de Galicia pero tamén o de Santiago polas Festas do
Apóstolo. É así que centra o artigo en informar das distintas actividades culturais
programadas na cidade para festexar esta efeméride, con especial atención aos roteiros
literarios e ás visitas teatralizadas. Nesta liña destaca unha ruta centrada na figura de
Castelao e os lugares da cidade apostólica significativos na vida deste persoeiro ou as
visitas que tratan de facer dialogar a Rosalía de Castro e Valle-Inclán.
Agís Villaverde, Marcelino, “A Galicia autónoma”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al
sur”, 21 xaneiro 2019, p. 2.
A propósito do 37º aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia, Agís
Villaverde verte luz sobre o papel de Xerardo Fernández Albor neste contexto, en tanto
que se erixiu como primeiro presidente da Galicia autónoma e materializou o gran soño
que compartiran os membros das xeracións Nós e Galaxia. Tamén fai alusión ao acto de
presentación do libro Xerardo Fernández Albor e o seu tempo (Hércules, 2014) o 31 de
xaneiro no Colexio de Fonseca de Santiago de Compostela.
_____, “La felicidad sostenible”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al sur”, 4 febreiro
2019, p. 2.
Informa que no epílogo do seu libro Caminantes introduce o concepto de ‘felicidade
sostible’ para expresar unha nova modalidade de entender o sentido da existencia humana,
baseada na sostibilidade ecolóxica e na convivencia harmónica entre ser humano e medio
natural. A propósito desta reflexión fai alusión á publicación dun ensaio titulado O
planeta ferido: por unha razón ecolóxica (1989) de Nel Rodríguez onde se aborda esta
temática.
_____, “Rosalía na Arxentina”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al sur”, 6 maio 2019, p.
2.
Fai alusión á presenza de Rosalía de Castro en distintos enclaves da cidade de Bos Aires,
con especial atención ao busto que se sitúa na entrada do instituto Santiago Apóstolo.
Deste centro de ensino tamén nos di que é un promotor da lingua e da cultura galegas
máis alá de Galicia, xa que reciben clases de galego, celebran o Día das Letras Galegas
e, entre outras cousas, custodian o cadro A derradeira leición do mestre de Castelao.
_____, “Venceremos nós”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al sur”, 22 xullo 2019, p. 2.
Informa da publicación do libro Xaime Isla Couto: Entre o ‘Galiza Ceibe’ e o
‘Venceremos nós’ e resume o episodio no que se centra este monográfico. Trátase da
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carga policial acontecida durante unha misa na honra de Rosalía no ano 1969 na que
detiveron, entre outros, a Xaime Isla Couto.
Aldán, Clara, “Reyes magos solidarios y lectores”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y Además”, “A praza da verdura”, 4 xaneiro 2019, p.12.
Recomenda algúns títulos de escritores locais para incluír na carta aos Reis Magos,
nomeadamente As Ramonas (Galaxia, 2018), de Ana Cabaleiro; Deixe a súa mensaxe
despois do sinal (Galaxia, 2017), de Arantza Portabales; ou Man de Camelle (Kalandraka,
2018), de Carme Hermo.
_____, “A Moldes le tocaron dos niños”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “A praza da verdura”, 9 xaneiro 2019, p.15.
Apunta que a escritora Ledicia Costas publicou nas súas redes sociais o agradecemento á
escritora María Oruña por ter expresado a grande admiración que sente pola súa escrita e
o seu talento a partir da publicación da última novela de Costas A balada dos unicornios
(Xerais, 2018).
_____, “El ‘neno labrego’ de Elena Furiase”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “A praza da verdura”, 8 febreiro 2019, p. 15.
Recolle o enunciado co que abre a novela Memorias dun neno labrego de Xosé Neira
Vilas para informar de que a actriz e neta de Lola Flores, Elena Furiase, durante a súa
participación no programada de televisión Land Rober, apuntou que hai moito tempo lera
esa obra.
_____, “De violines, cocidos y escobas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “A praza da verdura”, 25 febreiro 2019, p. 9.
Informa da celebración dun acto de homenaxe a Rosalía de Castro no Museo de
Pontevedra organizado polo Concello e presentado por Sabela Bará.
_____, “Talento entre fogones y versos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “A praza da verdura”, 10 abril 2019, p. 15.
Anuncia a celebración dunha nova edición do festival Pontepoética no enclave das Ruínas
de Santo Domingo na cidade de Pontevedra e informa da participación dunha das
escritoras gañadoras do Premio da Crítica, Pilar Pallarés.
Aleixandre, Marilar, “A biografía de Emilia Pardo Bazán”, Sermos Galiza, n.º 339,
“Opinión”, “Desescribindo”, 21 marzo 2019, p. 4.
Amenta as publicacións biográficas de Emilia Pardo Bazán e fai alusión ao volume de
María Xesús Lama, Rosalía de Castro: Cantos de independencia e liberdade, do cal
agarda un segundo tomo.
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_____, “Somos abellas no invisible”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “A firma invitada”, 5 xullo 2019, p. 10.
Establece unha relación entre as abellas e a poesía, afirmando que os seus poemarios están
atravesados por estes insectos e que esta simbiose provén das súas vivencias do pasado,
na casa da avoa. Isto lévaa a reflexionar sobre o poemario Tempo fósil (Chan da Pólvora,
2018), de Pilar Pallarés, en tanto que tamén fala da casa familiar, do paso do tempo ou
dos espazos da infancia.
_____, “Mullerenaxe a Maruxa e Coralia Fandiño”, Sermos Galiza, n.º 355, “Opinión”,
“Desescribindo”, 18 xullo 2019, p. 4.
Co gallo da celebración, un ano máis, da homenaxe ás irmás Fandiño Ricart, máis
coñecidas como ‘As dúas Marías’, na Alameda de Santiago de Compostela, reproduce o
poema “Cabo, a derradeira imaxe. 1936” co que Luís Seoane remata o poemario Na
brétema, Sant-Iago (1956).
_____, “Libros, cine e política: de ‘O que arde’ a ‘Tempo fósil”, Sermos Galiza, n.º 371,
“Opinión”, “Desescribindo”, 7 novembro 2019, p. 4.
A propósito da concesión do Premio Nacional de Poesía a Pilar Pallarés polo poemario
Tempos fósil (Chan da Pólvora, 2018), achega unha serie de apuntamentos sobre esta obra
e relaciónaa, en certa medida, co filme O que arde de Oliver Laxe. Do libro di que os
seus poemas vencellan o persoal e íntimo co político, en tanto que dá conta da perda da
casa familiar da autora en Culleredo, rexistrando a desaparición irreversíbel e a
aniquilación dos espazos da infancia por causa da ampliación do aeroporto de Alvedro.
Alonso, Eduardo, Dominguez Dapena, Cristina, Guede Oliva, Manuel, Villalaín,
Damián, “Outro Centro Dramático Galego”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 12 xullo
2019, p. 15.
Trátase dunha carta asinada por ex directores do Centro Dramático Galego dirixida ao
presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo na que manifestan a súa
preocupación pola actual situación da compañía e na que reivindican a necesidade de
salvagardar a súa autonomía artística e de xestión.
Alonso, Fran, “Quero ser feliz”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”,
“A firma invitada”, 1 marzo 2019, p. 10.
Artigo no que o escritor e editor de Xerais, Fran Alonso, reflexiona sobre a relación da
literatura coa felicidade a partir da premisa de que ler nos fai máis felices. Para dar conta
disto recolle varias definicións deste termo, por exemplo a do pensador Bertrand Russell
que delimita este concepto en termos de conquista, ou de Orhan Pamuk, quen asegura que
ser feliz é levar unha vida significativa.
Alonso Montero, Xesús, “Un amor de Castelao?”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 4 xaneiro 2019, p. 15.
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Fai unha incursión nun capítulo da vida de Castelao bastante presente na tradición oral e
case ausente na escrita, que aconteceu en Rianxo e que se erixe como unha historia de
amor moi contada nos faladoiros. O autor do artigo conta que de Castelao se namorou de
Olegaria Dieste (1890-1981), con quen vivía porta con porta coa pero pola que nunca
sentiu un verdadeiro amor. Continúa contando que cando Castelao casou con Virxinia
Pereira, Olegaria ficou no leito e non saíu da habitación até a fin dos seus días. Finalmente
informa de que esta historia foi recreada pola novelista Elena Quiroga (1921-1995) na
obra La enferma (1955).
_____, “Díaz Pardo e o exilio”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 11
xaneiro 2019, p. 17.
Anuncia a celebración, como todos os anos, dunha homenaxe a Isaac Díaz Pardo no
cemiterio de Boisaca de Santiago de Compostela o domingo 13 de xaneiro. Co gallo deste
evento, repasa a traxectoria vital do fundador de Sargadelos e a súa participación no que
el chamaba “as causas xustas”, como a do exilio galego antifranquista, faceta na que se
centrará a Academia no presente cabodano: o que Díaz Pardo fixo sobre o exilio galego
do 36-39 como escritor, pintor, ceramista e, sobre todo, editor.
_____, “174 versos francófobos”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 18
xaneiro 2019, p. 15.
Reflexiona sobre a pouco coñecida faceta poética de Evaristo de Sela a propósito do
recitado dalgúns dos seus versos no cemiterio de Boisaca (Santiago) durante a homenaxe
a Isaac Díaz Pardo alí celebrada o 13 de xaneiro. Apunta que o intelectual, coñecido por
ser o tradutor da Ilíada (1990) e da Odisea (1992), escribiu algúns poemas políticos que
nunca publicou, nin sequera despois de 1975, e que nese mesmo ano, na noite do 20 de
novembro, redactou un longo poema contra o Caudillo: Responso indignado (Coplas de
maldecir ante el cadáver de Franco), 174 versos que conteñen toda a carraxe acumulada
polo autor durante corenta anos de medo e de impotencia.
_____, “Rosalía nunha botella de viño”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
8 febreiro 2019, p. 15.
No mes de Rosalía, Xesús Alonso Montero fálanos dun artigo exclusivo que un día tivo
no seu poder e que agora posúe a escritora Carmen Blanco Ramos despois de que o
primeiro llo agasallara. Trátase dunha botella de viño da Casa Lago e Hijo que contén uns
poucos versos do coñecido poema de Rosalía de Castro “Adiós ríos, adiós fontes” e que
está datada no ano 1936.
_____, “Coa canción e co fungueiro”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
1 febreiro 2019, p. 13.
Informa de que o día 29 de xaneiro se presentou en Santiago, no centro Ramón Piñeiro, a
monografía en italiano La letteratura galega. Autori e testi, deseñada e elaborada na
Universidade de Padova e publicada, hai meses, por Carocci Editore (Roma) e coa que a
Xunta de Galicia (Política Lingüística) colaborou economicamente. Indica que o
responsábel intelectual deste monumental volume é o profesor Giovanni Borriero, de
quen di que é un gran coñecedor da literatura galega, dende a lírica medieval con Mendiño
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ou Martín Códax, até a poesía social de Celso Emilio Ferreiro pasando polo
Rexurdimento con Curros Enríquez.
_____, “O alumnado, por primeira vez, con Rosalía”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 15 febreiro 2019, p. 18.
No mes de Rosalía, lembra a mostra ‘Cen anos de literatura galega’, exposta no salón do
edificio do Círculo das Artes de Lugo no ano 1963 e organizada para conmemorar o
centenario da publicación de Cantares gallegos. Indica que constaba de 55 seccións e
detense a explicar a que levaba por título ‘Traballos dos alumnos de Enseñanza Media de
Lugo sobre Rosalía’.
_____, “A gaita e a Guerra Civil”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 1
marzo 2019, p. 13.
Céntrase na figura do poeta e médico padronés Ramón Rey Baltar a quen considera unha
voz cívica de denuncia e de notábel talento e eficacia. Sinala que durante o seu exilio en
Bos Aires escribiu un libro de poemas titulado A Gaita a Falare no que interpela á gaita,
evocadora de Galicia, para que non soe até que volva a esperanza. Deste poemario indica
que conta cunha portada deseñada por Luís Seoane e que algúns dos poemas están
inspirados nas estampas de Galicia mártir de Castelao.
_____, “O inmenso don Ramón!”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 8
marzo 2019, p. 17.
Reflexiona sobre a prolífica produción xornalística de Otero Pedrayo a propósito da saída
do prelo do volume Del Orense antiguo y otras colaboraciones, unha obra de 400 páxinas
que acolle os artigos que Don Ramón publicou en La Región entre o 6 de setembro de
1958 e o 26 de novembro de 1960.
_____, “De Galicia cavernícola”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 15
marzo 2019, p. 15.
O coengo arquiveiro de Ourense Miguel Ángel González García vén de recuperar un texto
de 34 versos, publicado no número 28 do boletín da Asociación de Amigos do Museo
Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia, que dá conta da influencia da Igrexa
e o clero na forma de pensar dos ribadenses a altura de 1814. Tamén informa da
recuperación dun texto poético de 34 versos contra o infortunado redactor da Constitución
de 1812, e de que 4 deses 34 versos están en galego, os cales reproduce.
_____, “Galaicistas en Rennes”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 22
marzo 2019, p. 15.
Fai alusión ao coñecido ensaio de Castelao As cruces de pedra na Bretaña (1930) a
propósito dunha viaxe dun grupo de intelectuais galegas á cidade bretoa de Rennes para
participar do simposio ‘Les paysages Bretagne Galice’ organizado pola Universidade de
Rennes II.
_____, “Poeta e cidadán”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 29 marzo
2019, p. 15.
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Informa de que no Día Mundial da Poesía se desenvolveu no salón de actos da Real
Academia Galega un acto de homenaxe a Salvador García-Bodaño (Vigo, 1935), voz de
poeta moi importante dende que, en 1967, publicou Ao pé de cada hora, o seu primeiro
volume. Tamén sinala que, como resultado desa celebración, a Academia publicou co
título Horas de Compostela. SGB, en edición de Marilar Aleixandre, un volume, de 62
páxinas no que se recollen os textos lidos durante a homenaxe. Finalmente apunta que el
mesmo glosou un poema rosaliano do escritor congraciado, titulado “Rosalía de Castro,
campesiña na eternidade”, aparecido no libro Tempo de Compostela (1978).
_____, “Do biblioburro á bibliofurgoneta”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 19 abril 2019, p. 16.
Informa da existencia dun novo modelo de venda de libros posto en marcha por Nieves
Loperena, unha fotógrafa que percorre distintos puntos de Galicia cunha furgoneta chea
de libros para vender nas feiras as últimas novidades editoriais co obxectivo último de
achegar a lectura a todo tipo de públicos. Neste entramado fai referencia ao papel das
editoriais e dos editores, con especial atención a quen foi un dos grandes editores do libro
en galego contemporáneos, Ánxel Casal. Finaliza o artigo facendo alusión á tradución
galega do clásico Parnassus on Wheels (1917) de Christopher Morley vertido ao galego
por Estela Villar no ano 2014.
_____, “Pedagogo republicano”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 10
maio 2019, p. 14.
Reflexiona sobre un acto que tivo lugar en Ourense o 28 de abril, un xantar de
confraternización de ex-alumnos que adoitan xuntarse, dende hai trinta anos, para
homenaxearen a un profesor que morreu hai corenta e cinco, en 1974. Trátase de Albino
Núñez Domínguez, de quen repasa a súa traxectoria vital e profesional, mais tamén sinala
algún dato da súa faceta como literato, facendo alusión ao poema ‘Musa galega’ que
escribiu no exilio.
_____, “Museo del Prado: arte e política”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 17 maio 2019, p. 17.
Co gallo de que o Museo del Prado acabe de recibir o premio Princesa de Asturias,
reflexiona sobre a situación do mesmo durante os tres anos da Guerra Civil (1936-1939),
informando de que o Goberno republicano fixo case o imposíbel por salvar o patrimonio
artístico que alí se albergaba. Nesta urda, apunta brevemente o papel de Castelao para
levar a cabo esta tarefa e alude aos dous álbums bélicos de 1937, Galicia mártir e Atila
en Galicia.
_____, “Sesquicentenario da ‘Cántiga”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
31 maio 2019, p. 19.
Co gallo dos cento cincuenta anos do primeiro poema en lingua galega que escribiu
Curros Enríquez, ‘Cántiga’, repasa a xénese da composición e reflexiona sobre a
popularidade deste escrito. A respecto da primeira cuestión sinala, entre outras, cousas
que a redactou nunha pousada madrileña na que tiña por compañeiro a un estudante de
Trives, Cesáreo Alonso Salgado, bo guitarrista e excelente compositor de aires do país,
quen tocando a súa guitarra inspirou ao de Celanova para compoñer o poema. En relación
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á popularidade da peza comenta que o verso “No xardín unha noite sentada”, mudou, na
voz do pobo, en “Unha noite na eira do trigo”, modificación sobre a que o propio poeta
recoñece o acerto do pobo, pero non autoriza a modificación. Finaliza matizando que a
‘Cántiga’ de Curros é un dos textos poéticos galegos máis lidos, máis lembrados, máis
citados, máis recitados e máis cantados.
_____, “¡Más deporte y menos latín!”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
14 xuño 2019, p. 16.
Co gallo de ter visto un documental filmado entre 1951 e 1952, que recolle algunhas
actividades culturais protagonizadas, naqueles anos franquistas, por persoas desafectas ao
Réxime, lembrou a frase coa que titula o artigo, pronunciada por un coñecido ministro de
Franco, José Solís. A continuación, conta que este ministro frustrou as súas expectativas
de oír falar en lingua galega dende unha tribuna culta a Otero Pedrayo, xa que o político
falanxista lle fixo saber ao presidente do Casino que os oradores do acto tiñan que proferir
os seus discursos na lingua de España e do Imperio. Finaliza comentando que se vingou
de Solís cando no ano 2003 publicou o facsímile do manuscrito do discurso non dito por
don Ramón Otero Pedrayo en 1951 e reproduce as verbas que Otero Pedrayo lle dedicou
a Castelao.
_____, “Rosalía: incomprendida por Murguía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus
qui legit”, 12 xullo 2019, p. 14.
Co gallo do 134º cabodano de Rosalía de Castro fai un breve repaso das distintas edicións
do epistolario da poeta e do seu marido Manuel Murguía, para centrarse na carta 1.498,
correspondente ao 28 de xullo de 1922, a única que Vicente Risco escribiu ao seu
“querido e respeitado Mestre”. Nesta carta, Risco manifesta a súa vontade de escribir
unha biografía sobre Rosalía e obtén unha resposta na que, patriarcalmente, Murguía lle
di que os datos da súa biografía non son de uso público. Así mesmo matiza que estes e
outros textos murguianos sobre Rosalía figuran nun dos últimos traballos de Victoria
Álvarez Ruiz de Ojeda, investigadora que, en non poucas páxinas súas, ten lamentado os
criterios biográficos do polígrafo.
_____, “Libro inédito de Albino Núñez”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 2 agosto 2019, p. 12.
Centra o artigo na figura de Albino Núñez Domínguez, mestre represaliado na posguerra,
mais tamén poeta e articulista sobre escritores galegos dos que era devoto (P. Feijoo,
Rosalía, Lamas Carvajal, Curros Enríquez, Celso E. Ferreiro…), co gallo de que lle teñan
regalado un libro inédito e manuscrito de don Albino: Almanaque popular das Letras
Galegas. Sinala que se trata dun almanaque literario que consta de 365 páxinas (desde o
1 de xaneiro ao 31 de decembro) con datas, xa sexan do nacemento ou da morte dun
escritor, ou dun acontecemento intelectual ou do día en que foi publicado un texto
literario. A continuación detalla con máis precisión o contido do libro, as partes nas que
se estrutura ou algúns dos acontecementos dos que dá conta.
_____, “Sesquicentenario de Amor Ruibal”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 9 agosto 2019, p. 13.
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Repasa a traxectoria intelectual do filólogo pontevedrés Ángel Amor Ruibal co gallo do
150º aniversario do seu nacemento, destacando o feito de que a súa exquisita, extensa e
importante investigación filolóxica pasase inadvertida tanto tempo e advirte da
necesidade da súa recuperación e reivindicación. No tocante á súa relación coa literatura
sinala que Ángel Amor Ruibal tamén fixo algunhas incursións na tradución galega de
determinados textos eclesiásticos (o Catecismo do P. Astete, o Kempis).
_____, “O Seminario de Estudos Galegos, terxiversado”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 16 agosto 2019, p. 11.
Fai un repaso da biografía do Seminario de Estudos Galegos e dos distintos directores
desta institución, para deterse en Otero Pedrayo, quen viu interrompida a súa tarefa polo
levantamento militar de 1936. Faino co gallo da publicación do volume Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Setenta e cinco anos ao servizo de Galicia (19442019) no que Eduardo Pardo de Guevara y Valdés afirma que o SEG funcionou como tal
durante o trienio bélico e os dous primeiros anos da posguerra, o que, en palabras do autor
do artigo, é unha versión franquista da historia. E matiza que sobre esta cuestión non
debería haber a menor polémica, xa que o propio Otero, en setembro de 1936 escribiu un
poema, A Estadea, no que levanta acta de que o Seminario xa fora decapitado; trátase dun
canto elexíaco que o seu primeiro editor subtitulou, en 1998, Pranto polo Seminario de
Estudos Galegos. Finalmente recomenda unha serie de lecturas para quen queira coñecer
a verdadeira do Seminario.
_____, “Primeiro cabodano”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 20
setembro 2019, p. 15.
Repasa a traxectoria como profesora e investigadora literaria de Victoria Álvarez Ruiz de
Ojeda co gallo do seu primeiro cabodano. É así que comeza mencionando algúns dos
traballos ensaísticos que deixou escritos, co obxectivo de mostrar a súa faceta como
pioneira na tarefa investigadora e colectora de certos subxéneros literarios (ex libris,
epitafios…). Continúa aludindo aos seus comezos como investigadora, amentando a
memoria de licenciatura Algúns aspectos da lingua galega de Rosalía de Castro (USC,
decembro de 1986) e outros traballos que fixo arredor de Rosalía. Finaliza comentando o
seu importante labor como estudosa do fenómeno da alofonía literaria en lingua galega.
_____, “Sesquicentenario de Noriega”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
11 outubro 2019, p. 12.
Repasa a traxectoria vital e literaria de Antonio Noriega Varela co gallo do 150º
aniversario do seu nacemento e da publicación, no número 241 da revista do Seminario
de Mondoñedo Amencer, dun artigo titulado “Antón Noriega Varela: 150 anos do
nacemento”. Comenta que foi un cidadán de febra moi reaccionaria e un franquista
confeso e orgulloso, e que foi un escritor que non estaba comprometido coa lingua. Porén,
matiza que a súa obra en castelán é escasa e a súa figura tamén pode ser lida como a dun
poeta franciscano que canta as cousas humildes e sinxelas coas que convive ou
compadece e sempre nun galego popular. Para respaldar esta idea reproduce versos dos
poemas “A Brétema” e “Ben pola alma”.
_____, “Os poetas galegos e Franco”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
8 novembro 2019, p. 18.
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Amenta un libro publicado por el no ano 1997, Os poetas galegos e Franco (Editorial
Akal), moi consultado nas datas da publicación do artigo co gallo da exhumación do
cadáver de Fernando Franco. Comenta que este volume recolle poemas tanto de poetas
francófobos coma de poetas favorábeis ao franquismo e sinala o nome dos primeiros.
Valora, despois de reler a súa propia escolma, que as pezas dos poetas contrarios a Franco
son indubidablemente mellores e de maior calidade literaria. A continuación rescata algún
dos versos ou expresións empregadas nos poemas dos escritores dunha e doutra banda.
_____, “Blanco-Amor, no seu tempo, pouco valorado”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 29 novembro 2019, p. 14.
Co gallo do 40º cabodano de Eduardo Blanco Amor repasa a traxectoria vital e literaria
deste escritor ourensán, lamentando que non tivese, en vida, o recoñecemento e
valoración que realmente merecía. Desta forma comenta o seu polifacético labor literario
en galego e en castelán, pero tamén o seu compromiso coa causa republicana na súa faceta
de cronista de guerra. Do mesmo xeito, fai alusión a distintas obras ensaísticas que, con
posterioridade, se fixeron eco da súa figura e escrita, como por exemplo a biografía
Eduardo Blanco Amor diante dun xuíz ausente (Nigra, 1992) do escritor Gonzalo Allegue
Otero.
____, “Das rectitudes de Luís Seoane”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
6 decembro 2019, p. 15.
Co gallo do 40º cabodano de Luís Seoane ao longo de 2019, repasa a traxectoria literaria
deste intelectual galeguista, matizando que, pese a ser máis recoñecido pola súa faceta de
artista plástico, tamén desempeñou unha intensa actividade literaria. Desta forma, amenta
un libro publicado por el mesmo no que dá conta desta vertente literaria de Seoane, o
volume As palabras no exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane (Xerais, 1994), e
resume brevemente o seu contido. Finaliza manifestando o desexo de volver, nalgún
momento, á figura de Seoane e á súa obra literaria, con máis documentación e conciencia
cívica.
____, “Pandeireiro e poeta”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 13
decembro 2019, p. 14.
Co gallo do 40º cabodano de Celso Emilio Ferreiro ao longo de 2019, repasa a traxectoria
vital e literaria deste poeta celanovés, destacando o éxito de publicación e recepción do
poemario antifranquista Longa noite de pedra (1962). De Celso Emilio destaca a súa gran
capacidade para expresarse como un escritor a favor da dignidade cívica no seo dunha
ditadura, da represión e a censura. Así mesmo fai alusión ao gusto de Celso Emilio pola
festa, o bo viño e os cantos de taberna, e como frecuentaba distintas tabernas durante a
súa estancia en Vigo. Finalmente alude ao seu carácter romántico a través da súa poesía
amorosa co volume Moraima: diario de a bordo (1975).
____, “Panxoliñas revolucionarias de onte”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 20 decembro 2019, p. 18.
Reflexiona sobre a definición do subxénero poético da panxoliña e verte luz sobre a
importancia deste tipo de composicións como elemento recuperador da literatura en
lingua galega nos primeiros anos da posguerra e da represión franquista. Así mesmo,
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amenta a algúns dos escritores que a cultivaron, con especial atención a Celso Emilio
Ferreiro, quen teceu os versos máis reivindicativos do seu tempo neste xénero a través da
panxoliña “Belén” de 1955, escrita primeiro en castelán e reescrita en 1968 en galego
baixo o título “Belén, ano cero”. Tamén amenta a panxoliña “Noiteboa dos negros” de
1956, onde cuestiona a falsa liberdade coa que se define a sociedade estadounidense e
crítica o apartheid.
Alonso Prieto, Ángel, “Donde crecen los Goya”, El Correo Gallego, “Santiago”, 10
decembro 2019, p. 26.
Recolle a crónica dunha viaxe que realizou a Madrid e comenta que ceou no barrio das
letras, onde pasearon, entre outros, Cervantes ou Lope de Vega. Di que esta cidade é
prolífica en escritores e evoca os tempos nos que a Madrid ían intelectuais de distintos
puntos a escribir, citando, entre outros, a Rosalía de Castro.
Álvarez, E. “El homenaje musical de Abe Rábade a Lorca, protagonista del día grande”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fiestas
de la Ascensión”, “El programa del día grande”, 30 maio 2019, p. L9.
Recolle a programación cultural posta en marcha polo Concello de Santiago de
Compostela para a celebración das festas da Ascensión, con especial atención ao concerto
do día 30 de maio co que o músico Abe Rábade homenaxea a Federico García Lorca a
partir dos Seis poemas galegos (1935).
Álvarez Pousa, Concepción, “As letras do Bierzo: Antonio Fernández Morales”, O Sil,
n.º 275, “Especial Letras Galegas”, “O Barco”, maio 2019, p. 20.
Artigo sobre Antonio Fernández Morales, autor nacido en Atorga en 1817 e finado en
Cacabelos en 1986. Salienta que dous antes dos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro,
publicara Ensayos poéticos en dialecto berciano, un conxunto de oito mil versos de
temática diversa que amosan a riqueza lingüística deste territorio. Amenta ao autor como
un descoñecido na cultura galega e que na Historia da Literatura Galega, de Ricardo
Carvalho Calero se define a súa poesía como “chocalleira”. Con todo, fai fincapé na valía
da súa obra, pola calidade da súa escrita e pola súa contribución ao galego do mesmo
xeito que o fixo Rosalía. Finaliza pedindo para o autor o recoñecemento coas Letras
Galegas.
_____, “Valdeorras, o selo distintivo de Florencio Delgado Gurriarán”, O Sil, “Especial
Nadal Decembro ”, “Colaboración”, 19 decembro 2019, p. 52.
Comeza pondo en valor os elementos paisaxísticos, os recursos naturais e patrimoniais,
así como os elementos etnográficos que definen á comarca de Valdeorras, situando ao río
Sil como fonte de todas esas riquezas. Continúa aludindo á figura do escritor valdeorrés
Florencio Delgado Gurriarán, de quen repasa a traxectoria vital e literaria. Define a súa
escrita como expresión dos costumes singulares destas terras e cita algún dos títulos que
deu ao prelo este autor, Bebedeira (1934), Galicia infinda (1963) e Cantarenas (1981).
Finaliza reproducindo un poema que Guarriarán dedica a Ramón Otero Pedrayo.
498

Araguas, Vicente, “Díaz Baliño/ Díaz Pardo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.079, 17 marzo 2019,
p. 32.
Céntrase na cidade de Ferrol, sobre todo nos nativos que por algún ou outro motivo
destacaron no campo da cultura e da intelectualidade. A este respecto recomenda a lectura
do ensaio Ferroláns (Embora, 2018) de Guillermo Llorca Freire e fai alusión ao
monográfico Con Galiza sempre no horizonte. Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo
en Compostela (Ateneo de Santiago, 2018).
_____, “Ferrol, barrio a barrio”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.100, 11 agosto 2019, p. 32.
Recolle unha recensión do ensaio histórico Memoria histórica do Barrio de Canido
(Embora, 2019) de Juan J. Burgoa e Guillermo Llorca e comenta que está sendo para el
unha lectura moi divertida e que lle congratulou atopar un poema seu dedicado ao Barrio
Alto de Ferrol xunto cos doutros poetas como Pérez Pallaré, Xohana Torres ou Antón
Cortizas.
_____, “Mestre Carvalho: a música e a letra”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.104, 8 setembro
2019, p. 32.
Comeza aludindo aos distintos persoeiros que naceron ou pasaron a súa vida en Ferrol
para deterse na figura de Carvalho Calero, de quen se veñen de versionar uns cantos
poemas en chave musical. Amenta o título destas composicións, nomeadamente “Miña
Virxe Pachorreira”, “A estilográfica”, “Carro de bois na noite”, “Foi pola primadeira” e
“Xavi, o impala ferrolán”.
Arias, Cristina “A pegada meirega na emigración”, El Progreso, “A Chaira”, “De norte
a sur”, 16 marzo 2019, p. 21.
Recolle unha crónica sobre o escritor meirego Xosé Bieito Abraira, de quen di que foi
clave para a cultura galega no século XX pero que o seu nome quedou relegado a unha
especie de segundo plano, o mesmo no que el traballaba como ‘verdadeiro motor’, apunta,
de feito, que foi un dos herdeiros de Castelao.
Axeitos, Xosé Luís, “Manoel Antonio, entre a terra e o ceo”, Sermos Galiza, n.º 349,
“fóradeserie”, “literatura”, 6 xuño 2019, p. 7.
O autor do artigo reflexiona sobre as biografías de Manoel Antonio e conclúe en que a
heterodoxia e rebeldía son no poeta rianxeiro o froito dunha elección posíbel dentro dun
conxunto previsíbel de condutas. Ao mesmo tempo considera que a obra de Manoel
Antonio foi considerada, na súa aparición en 1972, como unha rareza, consolidando unha
recepción enigmática da súa poesía.
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Baena, Ana, “Versos de Manuel Antonio cerraron el estreno del Kerouac en México”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 21 xaneiro 2019, p. 7.
Infórmase de que a primeira edición do festival Kerouac en México (despois de oito
edicións celebradas en Vigo e tres en Nova York) contou coa presenza de Fernando Luis
Pérez Poza, que pechou a estrea con versos do seu tío avó, Manuel Antonio. A poesía en
galego estivo tamén representada por Celia Parra, Iria Collazo e José Lameiras. Os dous
últimos non só recitaron poemas propios, senón tamén textos de Carlos da Aira e José
Manuel Valente.
Balsameda, Rubén, “Rodríguez Fer presenta hoy el poemario ‘Unha tempada no
paraíso”, El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 6 xuño 2019, p. 10.
Informa de que o xoves 6 de xuño, ás 20.15, na Librería Biblos de Lugo, será presentada
a edición bilingüe galego-portuguesa de Unha tempada no paraíso, de Claudio Rodríguez
Fer, traducida e prologada en Brasil por Saturnino Valladares, quen a editou na Editora
Valer, de Manaos, co título de Uma temporada no paraíso. Tamén sinala que abrirá o
acto o libreiro Julián García, ex-alumno do poeta e ex-colega do tradutor. Finalmente, fai
un breve repaso pola traxectoria do autor.
Bará, Milagros, “Ramón Peña Gil, entre pinceles y camelias”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra...”, 24 febreiro 2019, p. 12.
Nunha crónica sobre o pontevedrés Ramón Peña Gil, un dos ilustradores máis destacados
do seu tempo, e tamén un importante publicista, pintor e profesor, sinala o feito de que
entrou a formar parte da Real Academia Galega no ano 1947 xunto a Celso Emilio
Ferreiro, do que indica que era moi amigo.
_____, “Pilarcita Bértola, poetisa y rapsoda”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra...”, 24 marzo 2019, p. 13.
Recolle unha crónica sobre a pontevedresa Pilarcita Bértola, da que destaca a súa
capacidade para suscitar admiración recitándolle ao mundo os clásicos galegos sendo ela
moi nova. Para apoiar esta idea conta a anécdota de cando, en marzo de 1934, na Casa de
Galicia de Barcelona, durante unha festa do Folclore Galego-Catalán, recitou o poema “A
Campana de Anllóns”, de Eduardo Pondal, por petición popular. E tamén de cando, en
agosto dese mesmo ano, participou nun recital de poesía organizado por Radio
Pontevedra no que recitou poemas de Rosalía de Castro e Ramón Cabanillas.
_____, “Enrique Labarta Pose, el Quevedo de Galicia”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra...”, 7 abril 2019, p. 10.
Recolle unha crónica sobre a figura de Enrique Labarta Pose, de quen di que era coñecido
como o ‘chispeante poeta’ ou o ‘Quevedo de Galicia’ e que viviu moitos anos en
Pontevedra, onde desenvolveu a súa paixón pola literatura e a poesía e afianzou o seu
gran sentido do humor. Da súa produción en lingua galega fai alusión ás obras O río
Lérez, ¡Pontevedra! e ¡Miña Pontevedra!, todas elas dedicadas á cidade de Pontevedra.
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_____, “Pontevedra, cien años de poesía en prensa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra...”, 21 xullo 2019, p. 10.
Recolle unha crónica sobre a importancia de Pontevedra como centro cultural e o papel
que a prensa local xogou na difusión da poesía durante o século XIX e gran parte do XX.
Fai alusión a autores que viviron nesta cidade e que empregaron os semanarios para
mostrar ao mundo as súas obras. Do século XIX destaca a obra Veira do Lérez, do
xornalista, poeta e orfeonista pontevedrés Albino Simán, que empregaba o pseudónimo
de Gaiteiro d’o Lérez. Do século XIX alude a Luís Amado Carballo, Juan Bautista
Andrade, Xoán Vidal Martínez, Gerardo Álvarez Limeses, Cándido Viñas Calvo, Celia
Vidal, Herminia Fariña ou Modesto Bará, quen fundou as revistas Hebe e Alborada, con
colaboradores como Ramón Cabanillas, Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo.
Barciela, Alberto, “Antón Pulido, galego de Amoeiro, pintor e mestre”, El Correo
Gallego, “ECG Dominical”, “Tribuna libre”, 6 xaneiro 2019, p. 7.
Comeza describindo as riquezas patrimoniais, materiais e inmateriais, naturais e culturais
da provincia de Ourense, para centrarse no pintor, gravador e xestor cultural Antón
Pulido, o mestre Isaac Pulido, pai do artista, e Otero Pedrayo, novelista e ensaísta, xa que
os tres conforman un triángulo imprescindíbel como cerne de ourensanía e de
galeguidade. A continuación céntrase na figura de Antón Pulido, a quen cualifica como
neno prodixio: músico, campión de xadrez, artista e seminarista. Tamén alude ao feito de
que, dende os cinco anos, Pulido foi amigo de Carlos Casares e do seu irmán Javier.
Continúa afirmando que non é estraño que Pulido sexa agora un persoeiro de relevo na
sociedade e na arte galegas, un promotor de ourensanía e de galeguidade, un mestre
xeracional e un precursor das vangardas pictóricas e que Otero Pedrayo estaría tan
orgulloso coma os propios pais do artista. Finalmente fai alusión a outras importantes
figuras das letras e cultura galegas que, ben por nacemento, ben por adopción, teñen algún
vínculo con terras ourensás.
_____, “Anécdotas para un día de choiva”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
p. 27/ El Correo Gallego, “ECG Dominical”, “Apuntes”, p. 5/ El Progreso, “Opinión”,
p. 31, 1 decembro 2019.
Reproduce un dos seis poemas en lingua galega de Federico García Lorca que fala da
chuvia en Santiago de Compostela no seo dun artigo no que reflexiona, precisamente,
sobre a relación da chuvia coa identidade galega, e do efecto que esta produce sobre el
mesmo, que, aínda que melancólico, escribe e le con maior deleite.
Barreiro Rivas, Xosé Luís, “Gora Galiza Lliure”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 28
xaneiro 2019, p. 12.
Nun ton irónico fala do pacto e coalición “Ahora República” entre as distintas forzas
independentistas e nacionalistas do Estado español, nomeadamente ERC, Bildu e o BNG,
e indica que esta, nos vai permitir ter o noso ‘procés’, a nosa loita armada, e a liberación
dunha Castela imperialista que no oprime. Continuando na liña do sarcasmo trae a
colación uns versos de Cabanillas nos que, segundo o autor do artigo, explica todo isto
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mellor que ninguén: “Comestas polo tempo / xa afrouxan as cadeas, / irmáns asoballados
/ de xentes estranxeiras”.
Becerra, Marta, “Poesía de presente y pasado” El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
23 febreiro 2019, p. 13.
Recolle, por unha banda, os nomes dos gañadores da vixésimo quinta edición do certame
de poesía de Nadal organizado pola Biblioteca Municipal de Lugo, e pola outra, as
distintas actividades levadas a cabo polos alumnos e alumnas CEIP María Auxiliadora de
Lugo para celebrar o día de Rosalía.
_____, “Poesía y música de las camelias” El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 7 abril
2019, p. 10.
Fai alusión aos distintos actos celebrados no Museo Provincial de Lugo no marco da
celebración da VI Exposición de Camelia de Lugo, entre os que destaca un recital de
poesía a cargo do escritor e político Baldomero Iglesias, máis coñecido como Mero.
Bergantiños, José, “No volveremos más”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Apunte”, 8
xuño 2019, p. 17.
Nun artigo no que reflexiona sobre os tempos pasados e lembra lugares polos que tantas
veces pasou e tan importante son para el, fala da morriña, a nostalxia e a saudade. Finaliza
o artigo reproducindo a primeira das dúas estrofas que compoñen o poema “Fun polo
camiño do Couto”, de Eduardo Pondal.
Bernárdez, Carlos L, “Federico Ribas, ilustrador. Entre o Simbolismo e o ‘Arte déco”,
La Opinión, “Saberes”, n.º 643, “Ilustración”, 16 febreiro 2019, p. 7.
Nun artigo sobre Federico Ribas, relaciona tematicamente os seus traballos con Atilia en
Glicia e Galicia mártir de Castelao, unha serie de debuxos realizados en 1937 que
presentan escenas semellantes ás que tamén representaron Manuel Colmeiro, Luís Seoane
ou Arturo Souto.
Blanco Valdés, Juan L., “Anacos de Aser”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Bágoas
de crocodilo”, 28 decembro 2019, p. 37.
Fai alusión ao libro Arraianos de Xosé Luís Méndez Ferrín a propósito dun artigo onde
reflexiona sobre a hibridación de culturas en territorios de fronteira, con especial atención
á raia que separa Galicia de Portugal. Tamén fai alusión ao director e produtor audiovisual
Aser Álvarez co gallo da estrea do seu documental Anacos de vida da man da produtora
Arraianos.
Blas, Ceferino de, “Los artículos de Isaac”, Faro de Vigo, “Opinión”, 11 febreiro 2019,
p. 11.
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Amenta a recompilación dos artigos periodísticos de Isaac Díaz Pardo como mostra do
prolífero traballo do compostelán.
Bragado, Manuel, “Santo Amaro navegante”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 15 xaneiro 2019, p. 24.
Explica a lenda de Santo Amaro a propósito da celebración da romaría deste na parroquia
viguesa de Matamá. En primeiro lugar advirte, tal e como lle di Xurxo Souto, que non
debemos confundir o San Mauro co Santo Amaro, porque polo que se avoga en Vigo é
por este último, o abade navegante que viaxou polos mares exposto a todo tipo de perigos.
En segundo lugar, explica unha viaxe de lenda recollida en 1925 por Uxío Carré Aldao
no artigo “A lenda de San Amaro o Pelegrino”.
_____, “Urania Mella e outras viguesas pioneiras”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 12 marzo 2019, p. 22.
A propósito do Día Internacional da Muller Traballadora e da manifestación celebrada en
Vigo o 8 de marzo, o autor do artigo pon de relevo os nomes e a traxectoria de numerosas
mulleres viguesas que traballaron en prol dos dereitos das mulleres e do feminismo e que
sufriron as consecuencias do golpe de estado do 36 polo seu compromiso. Nomes como
Ernestina Otero, Urania Mella, Olimpia Valencia, Placeres Castellanos, Antonia Sanjurjo,
Cándida Otero, Margarita Losada e Agustina Álvarez, aos que une agora os das escritoras
viguesas María Xosé Queizán e Begoña Caamaño.
_____, “Na despedida de Andel”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 26
marzo 2019, pp. 22-23.
Lamenta o peche de Andel e recolle un breve repaso da traxectoria desta libraría
especializada no libro galego e portugués e erixida como a primeira libraría virtual galega.
A propósito do peche da libraría Andel, reflexiona sobre o aumento da tendencia a mercar
en internet e como isto influíu para o peche de 900 librarías en todo o Estado español. En
relación con isto, céntrase en como se deu este mesmo proceso de desmantelamento das
librarías, sobre todo aquelas especializadas no libro galego, na cidade de Vigo.
_____, “Chano Piñeiro e Vigo”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 2 abril
2019, pp. 22-23.
Faise eco do acto homenaxe a Chano Piñeiro no Club Faro de Vigo, onde se reivindicou
que se lle dedicase o Días das Letras Galegas en 2020. No acto, lembráronse as relacións
de Chano coa cidade olívica.
_____, “Gogue e Davila expoñen en Príncipe”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 16 abril 2019, p. 20.
Recolle información sobre a exposición ‘Ilustrando. As historias do noso día a día’, na
que se recollen as mellores viñetas dos debuxantes Gogue e Davila publicadas no Faro
de Vigo e que se pode ver na rúa do Príncipe en Vigo. Nesta trama, cita aos que considera
os mellores humoristas gráficos de Galicia, entre eles Castelao.
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_____, “O Xurés, territorio privilexiado”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 2 xullo 2019, pp. 18-19.
Aconsella visitar toda a zona da Serra do Xurés e a Baixa Limia e dá certas pinceladas da
historia destes territorios así como do patrimonio material e inmaterial que alí se pode
atopar. Dende a cultura megalítica, pasando por todo o imaxinario lendario, até a historia
do Couto Mixto, o autor do artigo recomenda as paradas imprescindíbeis. Tamén alude a
obras, ensaísticas ou narrativas, que, dunha ou doutra forma, teñen a súa base nestes
territorios, nomeadamente Arraianos (1991) de Méndez Ferrín, Terradentro (2017) de
Xosé Benito Reza, ou Por que as sombras non teñen ollos (2015) de Manuel García
Mañá.
_____, “Novela negra viguesa”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 13
agosto 2019, pp. 20.
Reflexiona sobre o fenómeno da novela negra e de como Vigo se converteu, ben por
ambientación das tramas, ben por orixe dos autores, no berce deste subxénero narrativo
dentro da literatura galega. Desta forma alude a algúns dos títulos máis significativos do
noir galego e vigués, Os fillos do lume (Xerais, 2017), de Pedro Feijoo; O último barco
(Galaxia, 2019), de Domingo Villar; Infamia (Xerais, 2019), de Ledicia Costas; O meu
nome é Ninguén (Xerais, 2018), de Manuel Esteban; ou Vicus. Un lugar aquelado
(Bolanda, 2019), de Beto Luaces.
_____, “Xela Arias, escachar a palabra”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”,
20 agosto 2019, pp. 19-18.
Informa da celebración dun acto de homenaxe a Xela Arias no parque do Castro de Vigo
por parte da plataforma de crítica literaria A Sega que, como cada ano, vén a reivindicar
o papel das mulleres nas letras galegas. Ademais da alusión ao acto, informa de que a
profesora Chus Nogueira vén de publicar unha edición da súa Poesía reunida 1982-2004
(2018), onde, xunto a un estudo preliminar, se recollen todos os seus poemarios
publicados en vida xunto a poemas dispersos que foi publicando en revistas. Finalmente,
fala da importancia e da centralidade da cidade de Vigo en toda a obra e vida de Xela
Arias.
_____, “Tesouros humanos vivos”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 2
outubro 2019, pp. 22-23.
Co gallo de ter acompañado a Pedro Feijoo na presentación do libro Camiñar o Vigo Vello
(Xerais, 2018) dentro das IV Xornadas do Mar organizadas pola Asociación Veciñal e
Cultural Casco Vello, reflexiona sobre o proceso de recuperación do Vigo Vello e
comparte memorias dos traballos e das vidas na ribera do Berbés, dende as rúas de San
Francisco e Poboadores até a rúa Real.
_____, “O que arde”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 15 outubro 2019,
p. 22.
Recolle unha recensión sobre o filme O que arde de Oliver Laxe e aproveita o tema para
facer referencia a outros títulos de produtos audiovisuais que tratan a problemática dos
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incendios forestais en Galicia. Tamén amenta o ensaio A morte de Galicia (Xerais, 2019)
de Isidro Dubert, onde se acuña o termo ‘holocausto rural de Galicia’ para definir este
fenómeno.
_____, “Estrela Rosalía”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 29 outubro
2019, p. 22.
Acolle con entusiasmo a noticia de que a Fundación Rosalía de Castro en parcería coa
Agrupación Astronómica Ío, promovan unha campaña para darlle o nome da máis
universal das escritoras galegas á estrela HD 149143, e ao tempo nomear ao seu
exoplaneta HD 146143b como Río Sar. Sinala tamén que esta iniciativa se enmarca dentro
da campaña mundial, Name Exo Worlds, posta en marcha pola Unión Astronómica
Internacional, que permite a cadansúa representación estatal dar nome a unha estrela cun
exoplaneta asociado.
_____, “O banco dos contos”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 19
novembro 2019, p. 22.
Co gallo da presentación do seu último libro, Vigo, puro milagre (Xerais, 2019), onde
recolle setenta e cinco artigos da columna “Campo de Granada”, publicada en Faro de
Vigo, explica, ao igual que fai no limiar da obra, a orixe do sintagma que que utiliza como
epígrafe destas crónicas. Para dar conta de todo isto tamén alude ao volume A cidade e
os días (Monterrey, 1960, Xerais, 2008) de Xosé María Álvarez Blázquez.
Braxe, Lino, “Noventa anos con Novoneyra”, La Opinión, “Opinión”, 7 outubro 2019,
p. 12.
No noventa aniversario de Uxío Novoneyra recolle unha crónica sobre a estancia deste
poeta en Madrid e apunta algunhas consideracións sobre algúns dos poemas recollidos no
libro Os Eidos, do que, por certo, recomenda a súa lectura.
_____, “Defensa da poesía”, La Opinión, “Opinión”, 28 outubro 2019, p. 13.
Establece, tal e como indica no título do artigo, unha defensa da poesía tratando de poñer
en valor o seu potencial artístico e tratando de desmitificar a idea de que a poesía é unha
arte moi complexa e pouco accesíbel para lectores medios que carecen dunha elevada
formación cultural. Neste entramado fai alusión á poeta Rosalía de Castro.
_____, “Ananda Español”, La Opinión, “Opinión”, 11 novembro 2019, p. 38.
No noventa aniversario da actriz e dobradora Ananda Español recolle lembranzas do
tempo que pasou traballando con ela en distintos programas de radio. Sinala que, de todas
as andainas profesionais que viviron xuntos, a que lembra con con máis agarimo é que á
vez dirixiu, xunto ao desaparecido Gonzalo Martín Letamendía, Chalín, en O incerto
señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca de Álvaro Cunqueiro, peza na que ela
interpretaba á Raíña.
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Burgoa, Juan José, “Dulce María Orjales Valcárcel (Maruxa Orjales)”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “Gentes que hicieron Ferrol”, 24 marzo 2019, p. 9.
Recolle un breve repaso pola traxectoria vital e literaria da poeta Dulce María Orjales
Valcárcel, coñecida como Maruxa Orjales, de quen di que era sobriña do escritor
Francisco Añón e que mantiña unha estreita relación de amizade con Ramón Otero
Pedrayo. Da súa produción en galego fai alusión ao poemario A fonte secreta, prologado
por Xosé Filgueira Valverde e publicado no ano 1972.
_____, “Los hermanos Alberto y Domingo Camino Siguert”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Gentes que hicieron Ferrol”, 7 abril 2019, p. 11.
Repasa a traxectoria vital e literaria dos irmáns Alberto e Domingo Siguert, nados en
Ferrol e Santiago, respectivamente, no século XIX e considerados uns dos iniciadores do
Rexurdimento Galego. De ambos recolle títulos de poemas aparecidos en distintas
revistas e xornais.
_____, “Xosé María Pérez Parallé. El poeta azul de Ferrol”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Gentes que hicieron Ferrol”, 12 maio 2019, p. 11.
Fai un repaso pola traxectoria vital e literaria do poeta Xosé María Pérez Parallé, a quen
Otero Pedrayo bautizou como ‘o poeta azul de Ferrol’. Fai alusión á súa participación en
distintas inciativas editoriais, así como da presentación de textos a concursos. Tamén
ofrece unha listaxe dalgunha das súas obras Retábulo betanceiro (1961); Non falarei, non
(1977); Cartafol da saudade (1983); Dorna romeira (1985); e as obras póstumas
Chanteiros (1990) e Poemas, cantigas (1995) e reproduce unha copla dedicada ao seu
Cainido natal.
_____, “Aurelio Ribalta Copete”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Gentes que hicieron
Ferrol”, 25 agosto 2019, p. 11.
Recolle un breve repaso pola traxectoria vital e literaria do escritor decimonónico Aurelio
Ribalta Copete. Da súa produción en lingua galega fai alusión a tres novelas breves,
Ferruxe (1894), novela de costumes artesás que está considerada como unha obra pioneira
da literatura galega; O pastor de dona Silvia (1925), ilustrada por Camilo Díaz Baliño; e
O derradeiro amore (1931).Tamén á súa produción poética: Os meus votos (1903),
Altariño de amore (1935), e Escolma de Poesías de Rosalía de Castro (1917).
_____, “Ferrol fóra de Ferrol ¿U-lo legado dos nosos ancestros?”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “Tirando a dar”, 23 outubro 2019, p. 6.
Reflexiona sobre o feito de que gran parte dos legados en forma de manuscritos,
bibliotecas persoais ou correspondencia, de escritores e intelectuais ferroláns se atope
fóra da cidade, albergados en sedes e institucións doutras cidades galegas como Santiago
de Compostela, como é o caso dos autores Carvalho Calero ou Torrente Ballester.
Caeiro, Lois, “Santín, memoria e ilusión”, Diario de Pontevedra, “Opinión&análisis” p.
25/ El Progreso, “Opinión”, p. 29, 27 xuño 2019.
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Pon en valor a figura de Enrique Santín, un dos grandes dinamizadores da diáspora galega
en Madrid, e fai alusión ao poeta Ramón Cabanillas, de quen recitou en máis dunha
ocasión algúns dos seus poemas.
Campo, Marica, “A paz é o camiño”, El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, 15
febreiro 2019, p. 31.
Fai alusión a un dos relatos de Cousas de Castelao, do que reproduce un enunciado, nun
artigo no que reflexiona sobre a pouca mesura de moitos discursos dos políticos actuais e
trata de defender a idea de que todo se pode cuestionar dende a honradez e o compromiso
coa paz.
_____, “Honradez intelectual, por favor”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p.
27/ El Progreso, “Opinión”, p. 29, “A tecelá en outono”, 22 febreiro 2019.
Co gallo do Día de Rosalía achega títulos de monográficos e estudos de diversos autores
sobre a figura e obra da poeta, nomeadamente Análise sociolóxica da obra de Rosalía de
Castro (1988) e Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria (a persoa e a obra de onte
a hoxe) (2011), de Francisco Rodríguez; Rosalía de Castro: Estudios sobre a vida e a
obra (2000), de Andrés Pociña e Aurora López; Rosalía de Castro no seu tempo (1987),
de Catherine Davies; e O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: Ensaio e feminismo
(2010), de María Pilar García Negro.
_____, “Máis que nunca”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 29/ El
Progreso, “Opinión”, p. 31, “A tecelá en outono”, 22 marzo 2019.
Co gallo da celebración do Día Mundial da Poesía e do Día Mundial da Auga suxire a
idea de que non podemos vivir sen auga e non podemos vivir sen poesía e fai alusión ao
poemario Follas Novas de Rosalía de Castro.
_____, “De cidades e poetas”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 21/ El
Progreso, “Opinión”, p. 21, “A tecelá en outono”, 19 abril 2019.
A partir dunha viaxe a Soria reflexiona sobre o por que de que a este territorio se lle
denomine como ‘a cidade dos poetas’, ao mesmo tempo que lamenta que en Galicia non
se lle tire o proveito que a obra e a figura de Rosalía merecen. Na mesma liña, crítica a
quen non lle parece ben que, para a reivindicar a nosa historia, Manuel María cante a
epopea dos chamados Mártires de Carral.
_____, “A onde vas, coello branco?”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/
El Progreso, “Opinión”, p. 37, “A tecelá en outono”, 19 abril 2019.
Reflexiona sobre a aceleración no estilo de vida que define a era actual a partir da lectura
do ensaio Contra el tiempo. Filosofía práctica del instante (2016) de Luciano Concheiro,
de quen di que é neto dun exiliado de Curtis irmán de Chonchiña, a que foi muller de
Francisco Comesaña, o entrañábel Doutor da Barca na biografía novelada de Manuel
Rivas, O lapis do carpinteiro.
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_____, “Amar é un verbo”, El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, 17 maio 2019,
p. 55.
Co gallo do Día das Letras Galegas e sen querer ir en detrimento da honra que se lle está
a facer a Antonio Fraguas, fai alusión a Ricardo Carvalho Calero, a quen considera o
eterno postergado como figura homenaxeado nesta data. Relaciona o rexeitamento da
Academia co feito de que o escritor ferrolán defendese a norma reintegracionista e se
mostrase favorábel á idea do binormativismo proposta pola AGAL.
_____, “E a roda segue xirando”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 27/ El
Progreso, “Opinión”, p. 31, “A tecelá en outono”, 6 decembro 2019.
Reflexiona sobre a parafernalia das luces de Nadal da cidade de Vigo e crítica este gasto
desmesurado por parte da administración local, xa que esta non repara noutras
problemáticas máis urxentes que asedian á cidade e ás persoas que a habitan, como por
exemplo a disposición dun albergue permanente. A respecto da situación das persoas sen
fogar fai alusión a un verso do poema “O neno” de Celso Emilio Ferrreiro que reza: “Onde
están esta noite os que non teñen casa?”.
_____, “No horto de Ronsard”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 19/ El
Progreso, “Opinión”, p. 27, “A tecelá en outono”, 27 decembro 2019.
Informa de que o día 27 de decembro se cumpren 434 anos do falecemento de Pierre de
Ronsard, do que di que a súa orixinalidade o colocou á cabeza dos poetas da Pléiade,
grupo que propugnaba a poesía como servizo á beleza e que se propuña, asemade, darlle
ao idioma francés a categoría dun idioma culto, tal como faría séculos máis tarde Eduardo
Pondal co galego (“Déstesme unha lingua de ferro, devólvovos unha lingua de ouro”).
Canedo, Cibrán, “Cita pobrense con el humor y el baile”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 27 xaneiro 2019, p. 32.
Informa de que a concellería de Cultura da Pobra, que dirixe Genoveva Hermo, elaborou
un variado programa para o mes de febreiro, que arrinca o día 3 da man das compañía
Distribucións Bonjourmonamour e Urgeteatro, que presentarán a obra 75 Puñaladas.
Continúa o día 10, con Quico Cadaval e o monólogo Vos inocentes e finaliza o 24 coa
celebración do Día de Rosalía de Castro cunha pasarela de traxes tradicionais.
_____, “Árbore de Gernika na Casa Rosalía”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Convidada especial”, 22 febreiro 2019, p. 34.
Informa do acto de plantación do abrocho da Ábore de Gernika, logo de murchar o
anterior exemplar que trouxera Avelino Pousa Antelo á Casa-Museo Rosalía de Castro.
_____, “Homenaxe a Plácido Betanzos”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Convidado especial”, 29 maio 2019, p. 39.
Informa da celebración dun acto institucional no paseo marítimo de Palmeira do Concello
de Ribeira, para nomear a este paseo como Plácido Betanzos, en cumprimento do acordo
plenario. Apunta que ese mesmo acto tamén é unha homenaxe ao falecido político,
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profesor e escritor, de quen se lerán extractos de cada un dos libros publicados a cargo de
Pura Villar, Xesús Laíño e Antonio Piñeiro.
_____, “Rosalía na comarca ordense”, El Correo Gallego, “AC”, “Invitado especial”, 22
xuño 2019, p. 42.
Recolle que o Servizo de Normalización Lingüística da Mancomunidade de Ordes
continúa o seu percorrido polos centros escolares da comarca para facer entrega dos lotes
de libros aos participantes do concurso Rosalía e as nosas Letras.
_____, “Poesía catalá na Costa da Morte”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Invitada especial”, 27 agosto 2019, p. 30.
Informa do encontro Percevers, no Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte en
Corme, que xuntará aos poetas Jordi Quer, Mónica Boixader, Claudia Castro, María
Suárez, Miguel Anxo Mato, Rosalía Fernández Rial, Manuel Regueiro e Paula Regueiro.
_____, “Baz presenta o seu disco na Casa Rosalía”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 22 outubro 2019, p. 35.
Apunta que o cantautor Tino Baz presenta o seu novo disco Si cantan es ti que cantas,
unha homenaxe a Rosalía de Castro.
_____, “Deslindar o paraíso’ chega a Lalín”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
12 decembro 2019, p. 34.
Informa de que o programa ‘Mulleres en Acción: Violencia Cero” da Deputación de
Pontevedrá chega a Lalín o día 18 de decembro, co espectáculo poético Deslindar o
paraíso, da man da performer Silvia Penas. Así mesmo, sinala que a concelleira de
Igualdade, Begoña Blanco, informou que terá lugar ás 12.00 horas no vestíbulo do
Concello con entrada libre e asistencia do alumnado dos dous institutos da vila.
Carreño, Antonio, “Lengua, ideología y poder”, La Región, “Opinión”, “Crónicas desde
la Ribeira Sacra”, 2 febreiro 2019, p. 33.
Reflexiona sobre a relación entre a lingua, a ideoloxía e o poder, e como estes tres factores
determinan o canon e o prestixio dun determinado sistema literario. Faino a propósito do
prestixio e do predomio mundial da lingua inglesa e das distintas manifestacións literarias
neste idioma. Para reforzar esta idea fai alusión ao canon establecido polo profesor de
Yale, Harold Bloom, e observa como a maior parte dos autores e obras seleccionados son
de fala inglesa. Cando fai referencia ao canon literario en castelán e en galego alude, entre
outros, a Rosalía de Castro e a Eduardo Blanco-Amor.
_____, “Y alabanza de aldea”, La Región, “Opinión”, “Crónicas desde la Ribeira Sacra”,
7 decembro 2019, p. 31.
Recolle algúns apuntamentos sobre a figura do bispo de Mondoñedo, fray Antonio de
Guevera, e fai alusión a Álvaro Cunqueiro, tamén mindoniense. De Cunqueiro di que lle
profesa unha grande admiración, xa que é o mestre en combinar imaxinación, fantasía, o
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bo escribir e pulcritude sintáctica, e chega a afirmar que é o Jorge Luis Borges galego.
Tamén alude ao ensaio Álvaro Cunqueiro: os artificios da fabulación de Xan González
Millán, de quen di ser o renovador da crítica literaria académica.
Carrera, Valentín, “Alabanza y reivindicación de A Rocha Forte”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “Tribuna libre”, 7 abril 2019, p. 26.
Fai algúns comentarios a respecto da existencia dunha fortaleza en Santiago de
Compostela coñecida como a fortaleza da Rocha Forte, a máis grande do Reino de Galicia
dende o século XIII até mediados do XV e unha das máis espectaculares da Península.
Recomenda o libro Rocha Forte, con textos de José Suárez Otero, Xurxo Ayán Vila e
Carlos Marín Suárez, editado en 2013 pola Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación
do Concello de Santiago, para quen queira saber a historia completa. A continuación fai
alusión ao poemario Con pólvora e magnolias, de Méndez Ferrín, e ao libro de relatos Os
escuros soños de Clío, de Carlos Casares, a propósito dunha anécdota da súa infancia que
ten ver con xogar nas ruínas da Rocha con Carlos Delgado e María García, profesionais
da imprenta Minerva, de onde saíron os volumes antes citados.
Carrión, Xosé Lois, “A revista Nós cumpre 99 anos: parabéns!”, La Región, “Ourense”,
31 outubro 2019, p. 14.
Artigo con motivo do 99 aniversario da saída do prelo do primeiro exemplar da revista
Nós. Lembra as “Primeiras verbas” do número 1 e repasa a localización das diversas
imprentas nas que se publicou. Salienta as figuras vinculadas á publicación: Xulio
Gallego, Leuter González Salgado, Florentino López Alonso-Cuevillas, Antón Losada
Diéguez, Vicente Risco, Arturo Noguerol Buján, Ramón Otero Pedrayo, Xabier Prado
Rodríguez “Lameiro”, Alfonso Vázquez-Monxardín, Ramén Cabanillas, Daniel Alfonso
Castelao, Eduardo Blanco-Amor, Augusto María Casas Blanco, Álvaro De las Casas
Blanco, Antonio Couceiro Freijomil, Cándido Fernández Mazas, Xosé Ramón Fernández
Oxea “Ben-Cho-Sey”, Xaquín Lorenzo Fernández, Xurxo Lorenzo Fernández, Vicente
Martínez Risco, Euxenio Montes Rodríguez, Xohán Ramos Pérez-Colemán e Primitivo
Sanjurjo. Salienta que en 1979 a Editorial Galaxia comercializou seis volumes
facsimilares na que se incluíu unha relación de colaboradores e persoas relacionadas coa
revista asasinados polos fascistas tras o 18 de xullo de 1936, relación elaborada por BenCho-Sey, listándoos.
Casalderrey, Fina, “Un pasiño cara adiante”, Diario de Pontevedra”, “reviSta!”,
“Reportaje”, “Camiño ao 8 de marzo”, 2 marzo 2019, p. 5.
A propósito da celebración do Día da Muller Traballadora o 8 de marzo, reflexiona sobre
os avances, en materia de igualdade, que se teñen dado en distintos ámbitos, con especial
atención ao campo da literatura, e sempre matizando que queda moito por facer. A
respecto do feito literario cuestiona a etiqueta de ‘literatura feminina’ e sinala o ton
pexorativo desta nomenclatura. Tamén fai alusión ao ensaio Chámame señora, pero
trátame coma a un señor (Galaxia, 2018) de Inma López Silva.

510

Caseiro, Delfín, “Arturo Baltar”, La Región, “Opinión”, 18 decembro 2019, p. 34.
No segundo cabodano de Arturo Baltar o autor do artigo lembra a esta figura achegando
algúns datos sobre a súa traxectoria artística e reproduce uns versos do libro O aire, a luz
e o canto (2008) de Víctor Campio que rezan: “Buscou no ceo a estrela presentida/ e
naceulle na man a luz da albada./ Con esa man, do barro namorada/ creou un universo e
deulle vida.”
Castro, Francisco, “Carvalho Calero con Nós”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 20 xuño
2019, p. 17.
Celebra con entusiasmo que a RAG vaia confirmar que Carvalho Calero será a figura
homenaxeada co Día das Letras Galegas 2020 e considera que é un acerto que sexa nun
ano no que tamén se celebra o centenario da Xeración Nós. Di que esta é unha boa
decisión que contribuirá a poñer fin á liorta eterna que supostamente existe dentro da
institución da Real Academia, e que permitirá converter a Carvalho, por fin, en
patrimonio de todos e porque é un acto de xustiza coa súa figura e os seus méritos.
_____, “Rosalía e a manada de Manresa”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “A canción do
náufrago”, 2 novembro 2019, p. 16.
Co gallo da celebración do xuízo do caso de violación coñecido mediaticamente como
“La Manada de Manresa”, fai alusión a un famoso poema de Rosalía de Castro no que
esta manifestaba a súa desconfianza dos xuíces e pedía “a xustiza pola man”. O autor do
artigo continúa dicindo que ao final, o criterio da xustiza segue sendo patriarcal,
paternalista e medieval, e e fai alusión novamente a Rosalía cando fala da honra das
mulleres, da que a poeta dicía que lle era roubada, entre outras, por unha xustiza ditada,
escrita e mantida, dende sempre, por homes.
Castro, Xavier, “Vidas, xantares e xentes”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 5 outubro 2019, p. 10.
Reproduce unhas coplas de Xesús Alonso Montero no seo dun artigo no que se reflexiona
e se lembra como era o xantar no mundo rural hai algunhas décadas. Estas coplas evocan
a dieta dos labradores, tanto a dos míseros xornaleiros, como a dos que tiñan un bo pasar.
Sinala que nos ofrece, a través da figura do labrego Mateo, a gastronomía soñada por
calquera aldeán que pasa fame.
Castro Cajaraville, José, “Aniversario de Rosalía de Castro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Ames”, 5 febreiro 2019, p. 29.
Recolle un breve repaso da peripecia vital de Rosalía de Castro a propósito da efeméride
do seu nacemento o 24 de febreiro de 1837.
_____, “A Ruta de Rosalía”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de
Santiago. A Barcala”, 26 febreiro 2019, p. 30.
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A propósito da aparición de certos comentarios referentes á ruta rosaliana ‘As pegadas de
Rosalía’ o autor do artigo comenta que bota en falta que non inclúa enclaves tan
significativos na vida da célebre poeta como o pazo de Ermida situado en DodroLestrobe, lugar no que naceron os seus dous fillos xemelgos Ovidio e Gala.
Castro López , José, “El país está cansado”, Diario de Pontevedra, “Opinión”, 16 xullo
2019, p. 27.
Fai alusión a varias viñetas do libro Cousas da vida de Castelao relacionando o seu
contido coa actual situación socio-política do Estado español. A primeira delas representa
a dous paisanos, un deles le o titular dunha noticia nun xornal "El país está cansado…" e
o seu compañeiro contesta: “Pero non están cansados os políticos". Na outra un pai
moribundo aconsella ao seu fillo: “Eu morro, ¿sabes?, e vouche dar un consello: fuxe dos
que falan de democracia”.
Castro Ratón, Xosé, “Cantarte hei, Rosalía”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra
ollada”, 21 febreiro 2019, p. 6.
Fai alusión a algúns dos múltiples actos convocados por toda Galicia para celebrar o Día
de Rosalía e homenaxear á poeta. Así, alude en primeiro lugar á lectura do manifesto da
AELG, redactado por Ana Romaní, e que enlaza a través dos poemas da autora a denuncia
social realizada por Rosalía no século XIX coas problemáticas existentes no século XXI.
En segundo lugar, á iniciativa do vilagarciá Instituto Castro Alobre de bolsas de compra
con deseño do seu alumnado baixo a coordinación da Equipa de Normalización
Lingüística onde aparece a figura de Rosalía. E finalmente á da Fundación que leva o seu
nome, que organiza unha degustación dun “caldo de gloria”, asociado á referencia do
poema “Miña casiña, meu lar”; e, tamén, á macro Alborada que interpretan grupos da
Asociación de Gaiteiros.
_____, “Devastar os marcos”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 7 marzo
2019, p. 6.
Co gallo do Día da Muller Traballadora fai alusións aos eventos “Palabra de Muller” e
“Día das Galegas nas Letras”. O primeiro é unha homenaxe á poeta e profesora Luísa
Villalta no 15 aniversario do seu pasamento, organizado pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística no Pazo de San Roque de Santiago de Compostela. O segundo, a
conmemoración, por parte da plataforma de crítica literaria A Sega, da figura da tamén
poeta e profesora Xela Arias.
_____, “Sempre Castelao”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 14 marzo 2019,
p. 6.
A propósito do 75 aniversario da publicación do Sempre en Galiza de Castelao anuncia a
prórroga da exposición Alba de Gloria de Castelao. Unha experiencia que o Consello da
Cultura Galega mantén aberta dende o mes de novembro no compostelá centro de San
Domingos de Bonaval. Tamén lembra que vén de pór remate a denominada Castelao
maxistral, na Cidade da Cultural co impacto emocional da exposición do cadro A
derradeira lección do mestre.
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_____, “No bico un cantar”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 21 marzo
2019, p. 6.
Co gallo do Día Mundial da Poesía fai alusión ao verso que Curros Enríquez, para
encomio e na memoria de Rosalía de Castro, cantou con voz poética: “Do mar pola orela
mireina pasar, na fronte unha estrela, no bico un cantar”. Ao mesmo tempo informa das
distintas propostas para celebrar esta efeméride, por un lado o festival “Alguén que
respira”; a homenaxe a Salvador García-Bodaño por parte da RAG; ou a publicación da
versión orixinal do texto “Miña Matria Galicia” co que Celso Emilio Ferreiro gañou, en
1968 nos Xogos Florais do Idioma Galego.
_____, “Morreu o Demo, acabouse a peseta”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra
ollada”, 28 marzo 2019, p. 6.
Co gallo da celebración do Día Mundial do Teatro informa da organización de dous
eventos para a celebración desta efeméride. O primeiro foi un acto de presentación do
Primeiro Congreso Internacional do Teatro Galego, a celebrar no ano 2020 do 25 ao 28
de Marzo e que nace dun dos obxectivo da Academia Galega que une a profesionais da
industria cultural que desenvolve esta actividade artística. O segundo, un simposio,
organizado pola RAG, partindo do estudo de Camba Campoy, autora de Sen medo ao
demo. Resistencia na Galiza da posguerra: o teatro de títeres de Barriga Verde (2018),
en conversa co actor Santi Prego, profesor da Escola de Arte Dramática.
_____, “O silencio axeonllado”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 30 maio
2019, p. 6.
Considera atinada a decisión das e dos numerarios da Real Academia Galega que
propoñen dedicar o Día das Letras Galegas do próximo 2020 á figura literaria de Ricardo
Carvalho Calero. Xa que considera que facelo é saldar unha débeda pendente dende hai
varios anos nos que foi negado para esta conmemoración que representa divulgar a súa
obra literaria, de ensaio e de difusión da lingua galega, quizais, apunta, por estar
considerado como o ideólogo da postura que busca o achegamento do noso idioma ao
tronco común do lusismo. Continúa louvando o labor de Carvalho na defensa da lingua
galega e reflexiona sobre a actual situación achegando datos do último informe realizado
polo Consello da Cultura Galega neste eido.
_____, “Lírica ao xeito vello para xente nova”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra
ollada”, 6 xuño 2019, p. 6.
Informa da celebración dun acto de homenaxe a Xosé Fariña Jamardo co gallo do
centenario do seu nacemento en Caldas de Reis, a súa vila natal. Tamén fai un breve
repaso da súa traxectoria profesional e intelectual e alude ás obras que escribiu dentro do
ámbito da literatura: Poemas ao xeito vello para unha vila nova; Co sorriso nos beizos;
O mesón do birollo; A liña; Tiroliro a sete voces; e Golfaróns de sangue. Finalmente
anuncia a celebración, ao pé do Río Miño, do certame musical “No bico un cantar”,
iniciativa do Consello de Cultura Galega con apoio institucional, que ten como obxectivo
trasladar a paixón pola música culta e a poesía galega a escolares de Galicia e Portugal.
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_____, “Da fala e da escrita”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 27 xuño
2019, p. 6.
Amosa a súa aprobación coa decisión de homenaxear a Ricardo Carvalho Calero co Día
das Letras Galegas 2020, salientando que se trata dun acto de xustiza para o polígrafo
ferrolán. Repasa a súa traxectoria vital e literaria.
_____, “Damnatio memoriae”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,
“Opinión”, 17 agosto 2019, p. 26.
Reflexiona sobre a impunidade da que gozaron e gozan, por unha banda, a familia Franco,
e pola outra, moitos responsábeis de torturas e represión, tras o pacto de amnistía asinado
durante o proceso de transición. E xustifica con isto a necesidade de conmemorar,
novamente, o Día da Galiza Mártir, do que explica que é lembranza do infame
fusilamento de Alexandre Bóveda e o símbolo icónico que se escolleu para honrar ás
vítimas da represión franquista, xa sinaladas por Castelao no texto Alba de Gloria.
_____, “Lúas de Outono”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 19 setembro
2019, p. 6.
Informa da organización do evento Lúas de Outono, que dende fai a anos se vén
celebrando no Teatro Rosalía de Castro, na cidade da Coruña, en homenaxe a Manuel
María. Comenta, ademais, que, aproveitando o cincuenta aniversario do concerto de
presentación pública da Nova Canción Galega, se vai facer un acto de recoñecemento aos
cantautores e cantautoras galegas, parte fundamental da cultura, que formaron parte deste
movemento, con especial atención ao grupo Voces Ceibes.
_____, “Onde o universo se chamaría Rosalía”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra
ollada”, 7 novembro 2019, p. 6.
Fai un breve repaso das obras escritas e publicadas por Rosalía de Castro, tanto en galego
coma en castelán, a propósito do feito de que a Fundación Rosalía de Castro en parcería
coa Agrupación Astronómica Ío, promovan unha campaña para darlle o nome da máis
universal das escritoras galegas á estrela HD 149143, e ao tempo nomear ao seu
exoplaneta HD 146143b como Río Sar. Esta iniciativa enmárcase dentro da campaña
mundial, Name Exo Worlds, posta en marcha pola Unión Astronómica Internacional, que
permite a cada súa representación estatal dar nome a unha estrela cun exoplaneta
asociado.
_____, “Galegos na circunnavegación ao orbe terrestre”, Diario de Arousa, “Opinión”,
“Outra ollada”, 21 novembro 2019, p. 6.
Co gallo do 5º Centenario da Primeira Volta ao Mundo, liderada polo capitán de
navegantes portugueses Fernando de Magalhaes, fai alusión á exposición “Inventio
mundi. Galicia nas viaxes transoceánicas”, organizada polo Consello da Cultura Galega
co obxectivo de traer á memoria unha parte importante da historia de Galicia e de
homenaxear aos esforzados navegantes galegos que abriron camiños do mar. Neste
entramado, fai referencia ás achegas literarias de Paio Gómez Chariño, Sarmiento de
Gamboa ou do Victor Freixanes e da súa laureada O triángulo inscrito na circunferencia
(1982).
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Caveiro, Laura, “Corvos sobre campos de trigo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
707, “Teatro”, 4 abril 2019, cuberta.
Comeza unha recensión sobre o filme At Eternity’s Gate reproducindo o enunciado co
que remata a novela As crónicas so Sochantre (1956), de Álvaro Cunqueiro. No seo da
recensión fai alusión á novela O pintos do sombreiro de malvas (Xerais, 2011) a propósito
de que esta, ao igual que a película, centre a súa historia na vida e obra do pintor Vincent
van Gogh.
Celeiro, Luís, “García-Bodaño, Salvador”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
p. 29/ El Progreso, “Opinión”, p. 21, 26 marzo 2019/ El Correo Gallego, p. 4/ La Región
“Opinión”,p. 28, 27 marzo 2019.
Co gallo do Día Mundial da Poesía homenaxea ao poeta Salvador García-Bodaño, de
quen di ser un poeta loitador, home envolto enteiro en bonhomía, e de quen destaca a súa
alma brillante, gozosa e poética. Tamén recolle algún datos da súa traxectoria vital e
reproduce algún dos seus versos. Así mesmo, relaciónao con outros escritores como
Ánxel Fole, Fiz Vergara, Uxío Novoneyra ou María Mariño.
_____, “A lingua, para falar”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 27/ El
Progreso, p. 43, 19 maio 2019/ El Correo Gallego/ La Región, p. 26, “Opinión”, “Tía
Manuela”, 22 maio 2019, p. 4.
Nun artigo no que manifesta a necesidade da protección e promoción das linguas propias
fai alusión a algúns apuntamentos de distintos intelectuais e escritores galegos a este
respecto. Desta forma cita a Castelao, quen dixo que o noso idioma era unha obra de arte
superior ao Pórtico da Gloria; a Manuel María, do que reproduce o verso “Galicia somos
nós:/a xente e mais a fala”; e Xavier P. Docampo, quen afirmou que a lingua “é o
instrumento da alma do pobo”.
_____, “Non era sen tempo”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 31/ El
Progreso, “Opinión”, p. 29, 23 xullo 2019/ El Correo Gallego, “Opinión”, p. 4/ La
Región, p. 41, 24 xullo 2019.
Fai alusión á gran riqueza de illas e illotes que ten Galicia para referirse á insua dos poetas,
un magnífico e enorme recanto creado, mantido e coidado polo poeta Luís González
Tosar, presidente do Centro Pen Galicia, na esgueva do Carballiño. Faino a propósito da
celebración, un ano máis, da Festa da Palabra, que, neste ano 2019, homenaxea ao poeta
ourensán, Antón Tovar Bobillo, un escritor marxinado polo franquismo, esquecido polos
estudosos e autor de títulos tan interesantes como Barro de nadie, Arredores ou Non, que
era verdadeiramente non; Berros en voz baixa, A nada destemida ou Cadáver adiado.
_____, “Chove sobre mollado”, El Correo Gallego, p. 4/ La Región, p. 39, “Opinión”, 31
xullo 2019
Reflexiona sobre o poder e a fermosura da chuvia e sobre a relación antropolóxica deste
fenómeno meteorolóxico coa identidade galega, que mesmo inspira a escritores e poetas.
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Neste entramado fai alusión aos verso "tesos cumes que se ollan de lonxe" de Uxío
Novoneyra para indicar que a chuvia miudiña, ao carón do mar ou no alto do monte, nos
fai pensar na riqueza da terra, coas súas chairas, coa costa longa e coa personalidade dos
seus picos.
Cepadas, Andrés, “Viento del sur”, La Opinión, “Opinión”, “Cartas a Laila”, 12 xaneiro
2019, p. 23.
Manifesta a súa preocupación polo auxe da ultradereita no Estado español, encarnado no
grupo político Vox, pero tamén fai latente a súa indignación pola colaboración do Partido
Popular. Neste contexto, utiliza a metáfora da ‘longa noite de pedra’ como sinónimo da
represión franquista, iniciada nos versos de Celso Emilio Ferreiro, para advertir das
posíbeis consecuencias de que este tipo de organizacións políticas acaden representación
e poder.
Cermeño, Xosé, “Doña Emilia, tan rebelde”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Punta
Balea”, 12 marzo 2019, p. 3.
Nun artigo no que sostén a vertente máis rebelde da escritora Emilia Pardo Bazán lamenta
que, dende o sistema literario galego, non se explote debidamente este activo e defende
que facelo non é unha lectura incompatíbel con Rosalía, Curros, Otero Pedrayo, os
trobadores e Cunqueiro.
Coixet, Isabel, “Elisa y Marcela: esto es solo el principio”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Firma invitada”, 7 xuño 2019, p. 15.
Isabel Coixet reflexiona sobre os motivos que lle levan a escoller unha historia e levala
ao cine. Menciona varias historias que a atraparon, así como tamén a atrapou a compañía
teatral A Panadería.
Conde, Alfredo, “O da hora, explicado en laranxas”, La Región, 17 febreiro 2019, p. 34/
Atlántico Diario, 20 febreiro 2019, “Opinión”, “Las páginas y las horas”.
A propósito de lembrar as tertulias que marcaban o pulso da cidade de Santiago de
Compostela, lembra as presididas por Ramón Otero Pedrayo, dende o Café Español, até
as últimas, no Restaurante Alameda.
_____, “Eses derradeiros momentos”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las horas”,
24 febreiro 2019, p. 34.
Recolle certos apuntamentos sobre os derradeiros momentos dalgunhas personalidades
históricas, centrándose, especialmente, nos últimos instantes de Noriega Varela, o poeta
que foi mestre en Trasalba e mantivo amizade con Otero Pedrayo. Apunta que no seu
leito de morte, rodeado da xente, seica levantou a vista cara a onde estaba a súa muller,
ergueu o brazo dereito, estendeu o seu dedo furabolos e sinalándoa precisamente a ela
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dixo "ghe, ghe, a súa desconsolada esposa, ghe-ghe", logo expirou. Informa ademais que
esta historia lla oíu contar a Carlos Casares.
_____, “Tampouco somos tan poucos”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Las páginas y las
horas”, 20 marzo 2019, p. 21.
Fai un breve repaso polas distintas casas-museo de escritores ao longo do mundo para, a
continuación, centrarse nas do territorio galego. Así fai alusión á Casa da Matanza de
Rosalía de Castro ou á Casa de Trasalba de Otero Pedrayo, que xa visitou, pero tamén á
de Neira Vilas, en Gres; á de Álvaro Cunqueiro, en Mondoñedo; ou á de Vicente Risco
en Allariz, que aínda ten por visitar.
_____, “Quen se acorda de?”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las horas”, 3 maio
2019, p. 38.
Lembra que cando era mozo e estudaba no Instituto do Posío de Ourense, moitas veces
faltaba a clase para irse bañar ao río Miño. A propósito destes baños, nas beiras do gran
río galego comenta que Risco recomendaba ir calzando zocos para non evitar as moitas
enerxías telúricas que, segundo el, alí eran máis certas.
_____, “Non fallou Piñeiro”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las horas”, 26 maio
2019, p. 35.
A propósito de ter lido recentemente un artigo no que se recollía a afirmación de que "o
galeguismo transversal de Ramón Piñeiro e o sectarismo pexaron as nosas lexítimas
aspiracións identitarias", confesa que el segue botando en falta a presenza de Ramón
Piñeiro e aquel seu afán de que se galeguizaran tódolos partidos en razón de entender que
só esa galeguización pode darlle a Galicia a voz da que, como comunidade diferenciada,
aínda non desfruta. En relación a isto, fai alusión ao manifesto "Realidade Galega",
asinado, entre outros polo propio Ramón Piñeiro e aos vínculos que, dende Galicia, se
mantiveron coa Xeración Nós na diáspora grazas a el.
_____, “Aplaudidores de santos pequeniños”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las
horas”, 28 xuño 2019, p. 33.
Reflexiona sobre o feito de que a Real Academia Galega decidise conceder o Día das
Letras Galegas 2020 a Carvalho Calero. Di que esta é unha homenaxe xusta pero tardía,
feito que relaciona coa adscrición do intelectual ferrolán ao reintegracionismo na última
etapa da súa vida e verte algunhas consideracións a este respecto.
_____, “O noso xeito de habitar a realidade”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las
horas”, 3 xullo 2019, p. 36.
Sinala que está lendo dúas novelas a un tempo, das que non dá o título pero das que
establece unha relación con outras lecturas previas. É así que da segunda das novelas
aludidas di que lle recorda a Memorias dun neno labrego, a mellor obra de Neira Vilas
segundo o autor do artigo.
_____, “Sen título non hai paraíso”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”, 11
agosto 2019, p. 24.
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Nun artigo no que reflexiona sobre os costumes de tempos pasados e lembra algunhas
anécdotas da súa infancia, fai alusión a un libro de Xosé Cermeño, cuxo título está tomado
dun verso de Álvaro Cunqueiro: O arte de facer as camas. Tamén alude a outro libro,
Vento de seda, este de Bieito Iglesias, cuxo título tamén procede de Cunqueiro, desta
volta para reflexionar tamén sobre tempos pasados, pero neste caso do que ten que ver
coa literatura.
_____, “Unha cousa e a súa contraria”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Las páginas y las
horas”, 14 agosto 2019, p. 26.
Informa de que anda relendo a Blaise Pascal e, con este motivo, aporta algunhas
reflexións sobre a existencia. A respecto disto di que, cando se pon a pensar na condición
humana, sempre lle veñen á cabeza os versos finais cos Rosalía remata o seu soneto que
empeza dicindo “unha vez tiven un cravo cravado no corazón…” para rematar
clamándolle a Deus “este barro mortal que envolve a alma, quen o entenderá, Señor!”.
_____, “As mans e a lingua”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Las páginas y las horas”, 28
setembro 2019, p. 27.
Nun artigo no que fala da censura literaria nos tempos do Franquismo fai alusión ao poeta
Antón Tovar e ao veto que sufriu nalgúns versos do seu poemario El tren y las cosas.
Tamén sinala que el non sufriu esta censura e cita o seu libro Mementos de vivos (Galaxia,
1974) para indicar que, sabendo empregar ben as palabras, se podía sortear esta práctica.
_____, “Defender a Ben-Cho Shey”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las horas”,
13 outubro 2019, p. 37.
Di que, relendo a Montaigne, recordou algo que lera nun libro que reza que “os de
Galaxia” endexamais consideraron ao escritor Ramón Fernández-Oxea, máis coñecido
como Ben-Cho-Shey, coma un dos seus e que isto é así porque este grupo estaba formado
por oportunistas e sectarios. O autor do artigo maniféstase contrario a esta afirmación e
defende a figuras como Sixto Seco, Xaime Isla, Álvaro Gil, Fermín Penzol, Paco del
Riego ou Ramón Piñeiro. Finaliza afirmando que para enxalzar unha figura como a de
Ben-Cho-Shey non é preciso rebaixar outras, e que a Ramón Fernández-Oxea o defenden
a súa traxectoria vital, a súa entrega e o seu amor á nosa cultura e, a súa obra literaria.
_____, “Os paxaros de Pimentel”, La Región, “Opinión”, 16 outubro 2019, p. 33.
A propósito de ter mercado un libro de Luis Pimentel, titulado Barco sin luces e publicado
postumamente, reflexiona sobre esta figura, da que di que a historia literaria se ten
esquecido inxustamente. Deste volume sinala que contén dous prólogos, o orixinal
asinado por Dámaso Alonso, e outro da man de Xesús Alonso Montero na edición que o
autor do artigo mercou. Tamén fai alusión a un volume do mesmo autor publicado en
lingua galega, Sombra do aire na herba, do que reproduce o poema “Xogo ruín”.
_____, “Que non nos enganen”, La Región, “Opinión”, 23 outubro 2019, p. 30.
Indica que, pese a ser mércores, día no que normalmente escribe sobre poetas, desta volta,
vai tratar outros temas, pero que, en todo caso, as palabras van ser as protagonistas. A
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este respecto fai alusión a Rosalía e a Castelao para explicar como algúns dos seus versos
ou mesmo poemas enteiros foron incorporados ao acervo cultural popular. Nesta liña
pregunta, retoricamente: “quen de nós non escoitamos dicir algunha vez aquilo de cousas
da vida, por Castelao? ou Quen non ten falado das viúvas de vivos?”.
_____, “Xa me gustaría o da pensionciña”, La Región, “Opinión”, 17 novembro 2019, p.
36.
A propósito dunha pregunta incómoda que lle fixo un amigo sobre unha suposta pensión
vitalicia que o autor do artigo debía cobrar por ter sido deputado no Parlamento do artigo,
sinálase así mesmo como o “ex de todo”. A continuación fai alusión ás distintas
institucións das que formou parte e das que dimitiu do seu cargo, nomeadamente a AELG,
que el mesmo axudara a fundar xunto ao poeta Pexeigueiro; ou a Fundación Rosalía de
Castro, á que chegou impulsado por Agustín Sixto Seco.
_____, “Flores, sentimentos e poemas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”,
1 decembro 2019, p. 26.
Loa a exposición inagurada no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, na que se recollen
varias fotografías sobre plantas e flores do fotógrafo Juan Señorís. Así mesmo, sinala que
o material gráfico vai acompañado de versos que dialogan con cada unha das imaxes.
Entre os poemas recollidos na mostra fai especial fincapé nun de Charo Pita, do que
reproduce algúns dos seus versos e que rezan así: “Ante a ameaza do esquecemento só as
flores se rebelan”.
_____, “En política fan falla hienas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Las páginas y las
horas”, 20 decembro 2019, p. 39.
Nun artigo no que reflexiona sobre os distintos perfís de políticos fala da divinización de
certas figuras ao longo da historia, para afirmar que o ser humano pode ser un anxo e un
demo, e que mesmo os demos son anxos vidos a menos, transmutados por causa da
soberbia cando non da ambición. Neste entramado cita a Vicente Risco, de quen di que
sabía moito a este respecto e fai alusión a un libro deste autor, que el xa non vai poder
recuperar porque o deixou esquecido nunha “administración”, no que Risco establece
categorías dos anxos; a saber, anxos, arcanxos, serafíns, querubíns, tronos, dominacións
e potestades.
Copa Sánchez, Remedios, “Una mirada a Galicia”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Qué sé yo”, 10 maio 2019, p. 24.
Reflexiona sobre a existencia dos nacionalismos e sobre o carácter cultural ou político
que estes poden profesar. No tocante ao nacionalismo galego con arraigo cultural, destaca
o papel dos premios literarios ou da celebración do Día das Letras Galegas. Tamén alude
á figura de Rosalía de Castro como representante da vital importancia da muller na cultura
e a sociedade galega.
Cora, José de, “Alcántara”, Diario de Pontevedra, “Opinión”, p. 19/ El Progreso,
“Opinión&Análisis”, p. 21, “El punto je”, 19 abril 2019.
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Destaca a figura de Manuel Alcántara, famoso poeta e columnista de opinión. A propósito
desta última faceta fai alusión ao poeta, novelista e dramaturgo galego Manuel Amor
Meilán.
_____, “33 anos sen Ánxel Fole”, El Progreso, “Xente de aquí”, “El álbum de los
lucenses”, 21 xullo 2019, p. 16.
A propósito do 33º cabodano de Ánxel Fole, reproduce unha conversa que el mesmo
inventara cando, no ano 1997, se lle adicou ao autor lucense o Día das Letras Galegas.
_____, “La precoz académica Luz Pozo Garza”, El Progreso, “Xente de aquí”, “El álbum
de los lucenses”, 21 xullo 2019, p. 16.
Co gallo do aniversario da escritora Luz Pozo Garza comenta que tanto ela como o seu
irmán foron, xa na infancia, uns ávidos consumidores de radio e con 15 anos Luz xa era
colaboradora de Radio Lugo, da que é un dos piares da emisión infantil. Este dato sérvelle
para manifestar a idea de que Luz Pozo foi unha nena precoz, pero tamén sinala que foi
unha adulta precoz porque antes de facer os trinta, con dous libros publicados, un en
castelán, Ánfora, e outro en galego, O paxaro na boca, xa é acollida como correspondente
pola Real Academia Galega, o que constitúe un récord de rapidez sen parangón. Finaliza
sinalando que a precocidade de Luz se observa tamén á hora de recibir homenaxes, posto
que os seus libros e a súa condición de académica lle valen para que aos 29 anos reciba o
primeiro deles en Ribadeo.
_____, “O personaxe que se lle escapou a Cunqueiro”, El Progreso, “El álbum de los
lucenses”, 7 agosto 2019, p. 56.
Artigo sobre Manolo Montero, o Merlín de Mondoñedo, que lles fala aos mindonienses
sobre as fantásticas historias de Álvaro Cunqueiro. Indica que Manuel María lle dedicou
uns fermosos versos; Darío Xohán tamén falou ben del e que logo Requeixo, Reigosa e
Piñeiro encheron Mondoñedo do universo cunqueirán.
_____, “Lorenzo Varela, Seoane e Celso Emilio nunha mesma morte”, El Progreso,
“Xente de aquí”, “El álbum de los lucenses”, 11 agosto 2019, p. 16.
Co gallo do centenario da chegada ao mundo de Lorenzo Varela recoñece o acerto de
Antón Lopo cando di que o escritor nace e morre en tránsito, pois se o nacemento ocorre
a bordo do vapor transatlántico La Navarre, a morte vén buscalo nunha ambulancia que
percorre as rúas de Madrid na procura dunha salvación imposible. Continúa con esta
metáfora sinalando que Varela foi un Ulises entre dúas sereas, a do mar das Antillas e a
do vehículo de Urxencias que levaba polas rúas madrileñas a mañá do 25 de novembro
de 1978. Pero é que incide en que as sereas simbólicas e as reais foron unha constante na
vida de Lorenzo Varela, mesmo para as persoas que tiña ao seu redor, establecendo unha
liña temporal que relaciona as mortes do propio Varela, a de Celso Emilio e a de Luís
Seoane. Desta forma sinala que Celso Emilio morre o 31 de agosto de 1979, antes do
primeiro cabodano de Lorenzo, e as penúltimas liñas que escribe na súa vida o poeta de
Celanova foron para crear un pequeno artigo en castelán titulado Homaxe de Lorenzo
Varela, e nel Celso Emilio conta como é que Luis Seoane preparaba na Coruña o deseño
dun libro así chamado, como homenaxe ao seu amigo e compañeiro de emigración
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Lorenzo Varela, falecido nove meses antes, cando o propio Seoane é visitado pola Parca,
feito que ocorre o 5 de abril dese mesmo ano.
_____, “Pastor Díaz y los juegos con palabras”, El Progreso, “Xente de aquí”, “El álbum
de los lucenses”, 15 setembro 2019, p. 16.
No 208 centenario do nacemento do poeta e político viveirense Nicomedes Pastor Díaz o
autor do artigo fai alusión a algúns escritores e intelectuais que fixeron achegas a respecto
desta figura, nomeadamente Francisco Leal Insua, Cunqueiro, Silvia Castro García, María
Pilar García Negro, Amelia Sánchez, Goretti Sanmartín e Jesús Blanco. Tamén critica a
quen non é capaz de velo o suficientemente galego como para dedicarlle o Día das Letras
Galegas. Finalmente conta un anécdota de cando, no 1848, sendo Nicomedes reitor da
Universidade de Madrid, coincidiu con Emilio Castelar, Cánovas del Castillo e Alcalá
Galiano.
_____, “Os Pelúdez recomendados por Noriega Varela”, El Progreso, “El álbum de los
lucenses”, 27 outubro 2019, p. 16.
Artigo sobre Noriega Varela, con motivo do 150 aniversario do nacemento do poeta.
_____, “La biografía fantástica de Pallares Gayoso”, El Progreso,“El álbum de los
lucenses”, 7 novembro 2019, p. 64.
A propósito do 351 cabodano de Juan Pallares Gayoso (Lugo, 1614-1668) fai alusión á
edición facsimilar da súa obra Argos Divina, publicada pola editorial Alvarellos. Tamén
relata como se produciu o achado do manuscrito por parte de Xosé Fernando Filgueira
Valverde nun baúl perdido dunha vella casa de Pontevedra en maio de 1962.
_____, “Veladoira, autor de poesía en gallego, un chotis y dos tangos”, El Progreso, “El
álbum de los lucenses”, 23 decembro 2019, p. 92.
Comenta os feitos acontecidos en decembro de 1931 arredor do sorteo de Nadal da Lotería
Nacional, posto que o Gordo non daba saído e que, cando por fin o fixo, resultou ir para
un número que non fora vendido. Isto supuxo que os cartos destinados a este premio
pasasen a formar parte do erario público e que as protestas se desen de forma inmediata.
Neste entramado comenta que o Ministro de Facenda daquela altura, Jaime Carner
Romeu, se alegrou deste feito e que o único que apoiou publicamente a postura do
Ministro foi o industrial Constantino Vázquez Abelleira (Outeiro de Rei, 1901), un home
de dereitas e pouco afín á República, que nace na parroquia de San Fiz de Paz, vive en
Madrid, e escribe poesía en galego baixo o pseudónimo de Veladoira. A respecto de
Constantino indica que publicou Cousas e contos de por aló, (Madrid, 1936), un conxunto
de poemas que constrúe con pluma propia e allea, e que son de difícil clasificación.
Costa, Antonio, “Sueños chinos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 172, 24 febreiro 2019, p. 6.
Recolle un artigo no que relaciona a literatura co mundo onírico, con especial interese no
mundo oriental, sobre todo na cultura chinesa. Desta forma afirma que a literatura se nutre
de soños e que os chineses tiveron o taoísmo e nel se basearon todos os soños da literatura
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e da pintura. Pon o exemplo do poema ‘No xardín dos pimenteiros’, no que Wang Wei
soñou que coa flor da canela atraía ás princesa e que co pó da pementa sobre unha
alfombra de xade facía que as deusas baixaran das nubes. Compara esta atracción das
deusas chinesas pola pementa e a boa comida cos mortos de Álvaro Cunqueiro.
Costa, Xoán, “A man da santiña fai cen anos”, Sermos Galiza, n.º 328, “Opinión”, “A
ollo nu”, 3 xaneiro 2019, p. 4.
Informa de que no número 77 do boletín A Nosa Terra, correspondente ao 6 de xaneiro
de 1919, se publicou por vez primeira unha referencia á obra de Cabanillas A man da
Santiña, na que se describe a esta peza como un afán de facer teatro galego en base a
utilizar unha fábula moderna que atenda á diginificación necesaria do idioma galego.
_____, “O lóstrego”, Sermos Galiza, n.º 329, “Opinión”, “A ollo nu”,10 xaneiro 2019, p.
4.
Artigo sobre O lóstrego, obra da autoría de Xavier Soto Valenzuela, estreada en Vigo
polo cadro da Xuventida Artística. Dous anos despois desta estrea, o autor, xunto con
Manuel Antonio, escribiu o manifesto Terra Ceibe en resposta á negativa do Concello de
Vigo a exhibir a bandeira galega. O autor finou en 1936, sendo fusilado ao ser acusado
de rebelión.
_____, “Proezas”, Sermos Galiza, n.º 339, “Opinión”, “A ollo nu”, 21 marzo 2019, p. 4.
Lembra o nacemento o 17 de marzo de 1779 de Manuel María de Vila, que durante máis
de 30 anos desenvolveu traballo de impresor e Santiago de Compostela, A Coruña e
Pontevedra. Destaca como “exemplo de literatura funcional” a publicación Proezas de
Galicia, a primeira obra do autor José Fernández Neira impresa en galego no 1810, que
saíu do prelo na súa imprenta situada no número tres da rúa da Barreira da Coruña.
_____, “Dorinda Rodríguez”, Sermos Galiza, n.º 364, “Opinión”, “A ollo nu”, 19
setembro 2019, p. 4.
Dá conta da carreira artística da actriz Dorinda García, informando das xiras que realizou
pola Península e Lationamérica. Nesta liña faise eco da súa participación, por unha parte,
na velada literario-musical na honra de Rosalía o 25 de marzo de 1886 na Habana, e no
acto patriótico celebrado o 25 de xullo de 1894 tamén na Habana, onde leu o poema “Pola
Unión” de Curros Enríquez.
_____, “Carvalho Calero, o meniño poeta”, Sermos Galiza, n.º 368, “Opinión”, “A ollo
nu”, 17 outubro 2019, p. 4.
Anuncia que as primeiras referencias na prensa a Carvalho Calero como poeta aparecen
en 1926 en El Correo Gallego cando el tiña 15 anos, sinalando o nome das composicións
e indicando que todas elas son textos en castelán. Así mesmo comenta que no ano seguinte
o escritor ferrolán xa compón poemas en galego.
_____, “Primeiro texto en galego de Rosalía”, Sermos Galiza, n.º 373, “Opinión”, “A ollo
nu”, 21 novembro 2019, p. 4.
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Informa de que o poema “Adiós ríos, adiós fontes”, alén de ser un dos textos máis
coñecidos de Rosalía de Castro, foi o primeiro que esta publicou en lingua galega.
Especifica que isto aconteceu o 24 de novembro de 1861 e que o fixo baixo un título
distinto. A partir de aí resume, moi brevemente, os distintos cambios que sufriu o poema
nas súas distintas reedicións.
_____, “RAG, primeiro discurso en galego”, Sermos Galiza, n.º 376, “Opinión”, “A ollo
nu”, 12 decembro 2019, p. 4.
Recolle datos sobre o primeiro discurso dado en galego por un membro recentemente
ingresado na Real Academia Galega. Trátase do texto verbalizado por Amador
Montenegro Saavedra o 13 de decembro de 1909 no Ateneo León XIII e que leva por
título “Alma d’a Poesía Gallega”. Así mesmo, dá conta da traxectoria literaria e
académica de Montenegro, informando de que fundou a revista A Monteira e que a súa
primeira obra poética responde ao título de Muxenas.
Costas, Ledicia, “Oxalá rebentásemos a burbulla do galego”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, “A outra mirada”, “A firma invitada”, 8 febreiro 2019, p. 8.
Recolle reflexións e impresións sobre o fenómeno de verter textos literarios do galego ao
español dende a perspectiva dunha escritora galega e afirma que esta dirección de
tradución é escasa e unha dura tarefa.
Cota, Rodrigo, “Breogán”, El Progreso/ Diario de Pontevedra, “ReviSta”, “Galicia
histérica”, 18 maio 2019, p. 13.
Reflexiona sobre os mitos fundacionais da nación galega, nomeadamente o de Breogán e
o do Apóstolo Santiago e a Raíña Lupa, tratando de aportar datos, corroborados e
documentados sobre a verdadeira existencia do guerreiro galego Breogán e de como este
fundou a nación irlandesa. Neste entramado fai alusión ao Himno Galego, construído a
partir do poema “Os Pinos” o bardo Eduardo Pondal.
_____, “La primera poeta gallega”, Diario de Pontevedra, “ReviSta!”, n.º 971, p. 5/ El
Progreso, “Revista”, p. 12, “Galicia histérica”, 20 xullo 2019.
Recolle algunhas notas sobre a situación da lingua e da literatura galegas durante os
chamados “Séculos Escuros”, durante os cales a publicación neste idioma estaba
prohibida. Relaciona isto co feito de que, desa época, apenas existan textos literarios en
galego, pero matiza que sempre se atopan excepcións. Este é o caso de Isabel de Castro
y Andrade, condesa de Altamira, descendente dos Osorio, condes de Lemos e dos
Andrade, e que figura como a primeira escritora en lingua galega. A respecto desta figura
lamenta que a historia literaria renegue dela e a ignore sistematicamente e reproduce o
único poema en galego desta autora que se ten recuperado.
Dacal, Iván, “Un ‘Ulises’ para facer país”, La Región, “Agenda”, “Cultura”, 11 maio
2019, p. 22.
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Co gallo da presentación do exemplar de Ulises (1922) que pertenceu a Otero Pedrayo
por parte da Fundación que leva o nome do autor no Liceo de Ourense, recolle algunhas
reflexións de Pablo Sánchez Ferro, director do Arquivo Provincial de Ourense, quen
asegura que se trata dunha peza de moito valor simbólico tanto para a Fundación como
para a cultura galega. Ademais, sinala que Otero Pedrayo fixo unha tradución parcial
desta obra no ano 1926 e que, aínda que no 2013 se publicou a tradución completa de
Ulises en galego, o Consello da Cultura Galega incorporou no 2016 o exemplar de Otero
Pedrayo na exposición ‘100 obxetos para contar unha cultura’.
Díaz, Caetano, “Sen Alicia na Galicia das marabillas”, El Correo Gallego, “Opinión”, 13
xaneiro 2019, p. 6.
Fai alusión a Castelao e a Bóveda a propósito da alusión a unha entrevista a Teresa
Táboada, arquitecta, exconselleira e exparlamentaria do BNG, na que esta, falando das
necesidades de Galicia, avisa de que xa non serven as respostas que deron Castelao ou
Bóveda, e de que os galegos demandan proxectos que miren cara ao futuro.
_____, “Francisco Rodríguez”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”, “Sic
Transit Gloria Mundi”, 3 marzo 2019, p. 6.
Recolle algunhas declaracións do ex-representate político Francisco Rodríguez sobre
Rosalía de Castro, tiradas dunha entrevista con Carlos Callón. Deste último comenta que
é o autor de Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro e de O retorno de Rosalía.
_____, “A utopía (máxica) do Mohicano”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas
asombradas”, “A Xesús Couceiro, libreiro, galeguista e activista cultural”, 10 marzo
2019, p. 6.
Loa o traballo e a traxectoria vital de Xesús Couceiro dono e xestor da libraría compostelá
Couceiro, ubicada na praza de Cervantes. Destaca o seu papel, máis alá de vendedor de
libros, como activista cultural e galeguista e agradece o seu forte compromiso coa
promoción da literatura galega durante cinco décadas. Neste entramado fai referencia a
Rosalía, Castelao e Cunqueiro.
_____, “Xosé Luís Axeitos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”, “Sic
Transit Gloria Mundi”, 9 xuño 2019, p. 6.
Sobre o bilingüismo, recolle declaracións de Xosé Luís Axeitos e Valentín García.
_____, “Esas cousas da Galicia insólita”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas
asombradas”, 23 xuño 2019, p. 6.
Faise eco das proposta para dedicarlle o Día das Letras Galegas a Ricardo Carvalho
Calero. Afirma que vivimos nunha Galicia insólita na que ocorren acontecementos que
nin Cunqueiro imaxinou nos seus mundos de Merlín e Familia, como o feito de que quen
puxo atrancos á súa candidatura, manobre agora para levar un mérito que ten que ser de
todos. Increpa a Víctor F. Freixanes pola apropiación do polígrafo cando hai un ano que
se vetou a súa candidatura.
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_____, “Fugaces fogos de artificio sobre o galego”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cartas asombradas”, “A Valentín García, secretario xeral de política lingüística”, 6
outubro 2019, p. 6.
Escribe unha carta pública dirixida a Valentín García, secretario xeral de Política
Lingüística, co gallo do último informe da situación do galego feito polo Consello da
Cultura Galega que verte datos sobre a preocupante tendencia á desgaleguización da
xuventude. Na alusión ao secretario de Política Lingüística sinala a responsabilidade deste
neste contexto e implóralle que asuma compromisos para revertela. Neste afán, refírese a
Rosalía, Castelao e Carvalho Calero como farois que lle iluminen o camiño a Valentín.
_____, “Cainismo cultural na era ‘Black Mirror”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas
asombradas”, “A Manuel Rivas, escritor”, 13 outubro 2019, p. 6.
Dedica unha carta ao escritor Manuel Rivas na que loa o seu compromiso coa lingua e a
cultura galegas, así como a súa traxectoria coherente e impecable. Resalta a súa
capacidade de autocrítica para alertar sobre os efectos tóxicos dun cainismo que, segundo
el, impide que a sociedade e as institucións galegas se poñan de acordo nunha grande
alianza pola cultura e a lingua do país e alude a Rosalía e a Castelao como grandes
referentes dese compromiso co idioma.
_____, “Ramón Villares”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”, “Sic
transit gloria mundi”, 24 novembro 2019, p. 6.
Escribe unha carta ao historiador Ramón Villares co gallo de que este ande
promocionando o seu libro Galicia. Una nación entre dos mundos (Pasado y Presente,
2019) na que lle sinala o acertado das expresións “nación cultural” e “galego resistente”,
conceptos que, á súa vez, relaciona cos versos “Galicia era unha praia branca. Até que
chegamos nós en azul e diagonal” de Antón Reixa.
Diéguez, Tito, “Rosalía, unha estrela”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 21
decembro 2019, p. 24/ El Progreso, “Opinión”, 20 decembro 2019, p. 36, “Entre dous”.
Comeza dicindo que Rosalía é unha estrela que está a 240 anos luz, en tanto que, tras
unha intensa campaña, conseguiuse darlle o nome da máis universal das escritoras galegas
á estrela HD 149143, e ao tempo nomear ao seu exoplaneta HD 146143b como Río Sar,
como unha das súas obras senlleiras xunto con Cantares gallegos e Follas novas.
Dobarro, Xosé María, “Intereses”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 17
febreiro 2019, p. 18.
Recolle unha crónica dos primeiros chanzos dados polo xornal El Heraldo Gallego, do
que di que se publicou en Ourense o 1 de xaneiro de 1874 da man de Valentín Lamas
Carvajal.
_____, “Cabodano”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 10 marzo 2019, p. 18.

525

No Día da Clase Obreira Galega lembra a Amador e Daniel, sindicalistas ferroláns
asasinados pola policía franquista durante unha protesta nos estaleiros de Bazán o 10 de
marzo de 1972. Nesta liña reproduce os versos que os poetas Uxío Novoneyra e Manuel
María compuxeron na honra destes dous loitadores polos dereitos da clase traballadora.
_____, “Cabodano”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Entrebillando”, 22 marzo 2019, p. 17.
A propósito do 16 cabodano de Luís Tobío alude ao feito de que este intelectual foi o
artífice, xunto a Carvalho Calero, do primeiro anteproxecto de Estatuto de Galicia. Tamén
menciona a autobiografía feita polo propio Tobío baixo o título As décadas de T. L.
(1994), onde alude ao poeta ferrolán.
_____, “Amical reencontro”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 19 maio 2019,
p. 18.
Conta como sucedeu o reencontro cun vello amigo, Miguel A. Montes, coñecido como
Miki Nervio da banda de blues Miki Nervio & The Bluesmaker. Co gallo deste encontro
alude á faceta poética deste músico; é así que sinala que participou das actividades do
grupo poético Ronseltz con Xoán C. Rodríguez, Manuel Cortés e Serxio Iglesias, e que
Edicións Positivas publicou a súa obra Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados
(1994), obra que se reeditou en 2014.
_____, “De letras e de fútbol”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 23 xuño 2019,
p. 16.
Comeza aludindo ao feito de que a Real Academia Galega tivo a ben dedicarlle o Día das
Letras Galegas a don Ricardo Carvalho Calero, de quen di que foi unha persoa á que
admirou e quixo. Pero centra o tema do artigo para falar de fútbol, e di que son varios os
académicos cos que ten falado deste asunto, entre eles Manuel Rivas, de quen fai
referencia á novela negra Todo ben (1985 e 2010), que desenvolve unha historia inmersa
no mundo do fútbol.
_____, “Unha pincelada de Carvalho Calero sobre a Cataluña de 1935”, El Ideal,
“Opinión”, 27 outubro 2019, p. 18.
Lembra dous escritos que recuperou de Ricardo Carvalho Calero. Un deles está
relacionado con Miguel de Unamuno e o segundo trátase da nota informativa titulada
“Izquierda Republicana y Galleguista conmemoran conjuntamente el catorce de abril”,
publicado no número 4 na revista Ser. Seminario Gallego de Izquierdas.
Dopico Vale, Julia Mª, “Durán en la Grammophon”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica
cultural”, 28 abril 2019, p. 14.
Informa de que a música do compositor Juan Durán xa forma parte do catálogo universal
único do ‘selo amarelo’, pertencente á discográfica alemá especializada en música clásica
Deutsche Grammophon Records, a máis antiga do mundo. Sinala, ademais, que se inclúen
arranxos de dous temas galegos, “Lela”, a canción incluída na obra teatral de Castelao Os
vellos non deben de namorarse; e o popular “Galopín”.
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_____, “No bico un cantar”, Dario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica cultural”, 2 xuño 2019,
p. 13.
Informa de que o primeiro venres de xuño se celebra a edición anual de “No Bico un
Cantar”, un proxecto que xorde por iniciativa do Consello da Cultura Galega, a
Consellería de Turismo e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e que reúne a
crianzas integrantes dos coros dos Conservatorios Profesionais de Galicia. Sinala ademais
que este é un evento no que se funden música e poesía, o culto e o popular, historia e
contemporaneidade a través das voces que infiren actualidade á expresión da tradición
musical galega.
Enríquez, Rosa, “Trinta lumes”, La Región, “Opinión”, 14 febreiro 2019, p. 30.
Fai alusión ao volume O libro dos lugares de Antonio Patiño e a Uxío Novoneyra nunha
recensión sobre o filme Trinta lumes, dirixido e producido por Diana Toucedo.
_____, “Escrito en sombras”, La Región, “Opinión”, 4 xullo 2019, p. 38.
Comeza reproducindo unha das citas que Luz Pichel emprega ao inicio do seu libro
Tra(n)shumancias (Eme, 2015) e continúa comentando que lle pareceu un libro
interesante, potente en contido e forma e no que a man da autora explora o pracer textual
que calquera análise filolóxica rompería no seu afán de practicar a entomoloxía literaria.
Máis tarde explica a diferenza que estableceu Roland Barthes entre a escrita “canónica”
e a que xorde da “jouissance”, e di que considera que Tra(n)shumancias é un libro escrito
dende esa “jouissance du texte”. Tamén matiza que neste poemario podemos atopar textos
escritos integramente en castelán; outros feitos en galego; moitos máis híbridos, que
navegan en diferentes idiomas, latín incluído, con trazos da fala, da oralidade, e mesmo
con palabras que non existen. Finaliza reproducindo algúns versos tirados deste volume.
Estévez, Xerardo, “Alcalde paseado, alcalde fusilado”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 31
agosto 2019, p. 15.
Reflexiona sobre o paseo e posterior fusilamento que sufriron dous alcaldes
composteláns, nomeadamente Ánxel Casal e José Germán Fernández, durante os
primeiros meses do levantamento fascistas de 1936. Do primeiro destaca, ademais da súa
entrega á democracia e á causa republicana, o seu papel como editor comprometido de
libros en lingua galega.
Estévez-Sáa, José Manuel, “A hombros de Fernández Albor”, El Correo Gallego,
“Opinión”, 4 febreiro 2019, p. 3.
Informa da celebración dun acto de homenaxe a Xerardo Fernández Albor no Pazo de
Fonseca en Santiago de Compostela no que participaron distintas figuras dos eidos
político e cultural. Fai especial mención da participación do presidente de Galaxia, Antón
Vidal Andión, quen presentou o ensaio Xerardo Fernández Albor e o seu tempo, cen anos
dun presidente (2018).
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Ferradáns, Miriam, “Unha nao no tempo”, Sermos Galiza, n.º 377, “fóradeserie”,
“Palabras de fume”, 19 decembro 2019, p. 2.
Reproduce os versos “Non ten chaves da miña casa/ pero forma parte de min” de Luis
García Montero e “Mais o lume que alampea, xamais o veredes morto” de Celso Emilio
Ferreiro nun artigo no que recolle unha breve reflexión sobre o derradeiro concerto da
banda galega Nao así como do papel deste grupo na historia da música galega.
Freixanes, Víctor F., “Luces en Compostela”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 20 xaneiro 2019, p. 17.
Recolle unha breve recensión do contido de Alba de Groria de Castelao a propósito da
súa presentación en Bos Aires por parte do Consello da Cultura Galega. Tamén informa
de que o Concello de Santiago vén de salientar seis nomes de referencia na cultura galega
vencellados á capital galega, Federico García Lorca, Ánxel Casal, Xohana Torres,
Benedicto García, Bibiano Moron e Begoña Caamaño.
_____, “Venezuela”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 11 febreiro 2019,
p. 12.
Reflexiona sobre o papel de Venezuela como destino maioritario da emigración galega
nas décadas dos cincuenta e dos sesenta do pasado século a propósito da actual situación
de convulsión sociopolítica que vive este país. É así que recolle unha longa lista de
personalidades que nalgún momento radicaron neste país, nomeadamente Silvio
Santiago, autor da novela O silencio redimido, Celso Emilio Ferreiro, a poeta Pura
Vázquez, Fuxo Sexto ou Eduardo Blanco-Amor entre outros.
_____, “Rosalía, sempre”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 24 febreiro
2019, p. 19.
Aproveita a efeméride do nacemento de Rosalía de Castro para esclarecer certos aspectos
que teñen que ver cos primeiros anos de vida da escritora. Trata de desmitificar a idea de
que Rosalía foi unha orfa desamparada e abandonada pola nai, e refórzase nas
invetigacións levadas a cabo por María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda nesta liña. Tamén
aproveita a ocasión para destacar as outras dúas datas de obrigada referencia na biografía
da poeta, a da publicación de Cantares gallegos e a do seu pasamento e posterior traslado
dos seus restos ao Panteón de Galegos Iustres.
_____, “Mulleres para mudar a historia”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 10 marzo 2019, p. 17.
Reflexiona sobre as conquistas históricas do feminismo ao mesmo tempo que sinala todo
o traballo que aínda queda por facer para acabar co patriarcado. Nesta liña fai alusión a
tres mulleres galegas pioneiras neste campo e revolucionarias na súa forma de pensar,
actuar e escribir, nomeadamente Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción
Arenal.
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_____, “Luis Seoane”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 31 marzo 2019,
p. 17.
A propósito da homenaxe a Luis Seoane no Día das Artes Galegas por parte da Real
Academia Galega de Belas Artes, repasa a súa traxectoria vital, destacando o seu carácter
polifacético e multidisciplinar, o peso da súa figura na diáspora porteña e o gran labor
desenvolvido na súa volta a Galicia coa fundación do Laboratorio de Formas de
Sargadelos.
_____, “Unha parella de feito”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 7 abril
2019, p. 17.
Informa da celebración dun concerto de Amancio Prada o día 2 de abril no que este
estreou un novo tema con letra de Rosalía de Castro: “Nasín cando as prantas nasen / no
mes das froles nasín…”, poema que, co seseo popular das rías, Rosalía publica en
Cantares gallegos (1863). Co gallo deste evento repasa as distintas versións de poemas
de Rosalía que adaptou Amancio Prada dende aquel disco dedicado enteiramente á autora
en 1975. Finaliza o artigo sinalando que a obra de Rosalía de Castro é unha das grandes
fontes de inspiración da música galega dende as primeiras baladas románticas do século
XIX, como a Negra sombra de Xoán Montes.
_____, “Primavera na Maía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 28 abril
2019, p. 13.
Reflexiona sobre os valores asociados ao cuco na cultura popular galega e comeza
afirmando que el, e os veciños aos que preguntou, aínda non o escoitaron cantar na
chegada desta primavera. Neste entramado fai alusión a que Cunqueiro, coñecedor de
todo este significado lendario, manifestaban unha fonda preocupación por todo o que tiña
que ver con esta cuestión.
_____, “Galegos no Brasil”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 16 xuño
2019, p. 27.
Analiza o fenómeno da emigración galega durante o primeiro terzo do século XX e
comenta que nese período Latinoamérica era o destino por excelencia e que, entre eles,
Brasil era o punto de chegada predilecto. Neste entramado reproduce os versos dunha
cantiga popular galega na que se reflicte esta querencia por terras brasileiras de forma
clara. Finaliza o artigo comentando que Valentín Paz Andrade investigou sobre a pegada
galega na literatura da brasileira Guimarães Rosa.
_____, “Luz para luz”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 30 xuño 2019,
p. 27.
Comenta algúns datos sobre a concesión das Medallas Castelao do ano 2019 e continúa
sinalando que a AELG vén de recoñecer á poeta Pilar Pallarés co título de Escritora na
súa terra. Falando de premios tamén apunta que a Fundación Otero Pedrayo entregou a
súa distinción máis sobranceira (o Premio Trasalba) á poeta Luz Pozo Garza e prosegue
vertendo algunhas consideracións sobre esta figura tan singular das letras galegas. Desta
forma amenta o poemario Pazo de Tor (Alvarellos, 2018) ao que lle escribiu o limiar e
comenta que a voz profunda de Rosalía latexa neses versos. Finaliza o artigo apuntando
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algunhas consideracións sobre o feito poético, que entende como o xénero máis esixente
da literatura.
_____, “A patria de todos”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El Progreso/ La
Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 4.
Comenta que ten diante súa a edición do discurso Alba de Gloria de Castelao que
preparou o Consello da Cultura Galega para acompañar a exposición que circula por
Galicia arredor da significación do discurso que o de Rianxo pronunciou o 25 de xullo de
1948, Día de Galicia ou Día da Patria Galega, no teatro Argentino de Buenos Aires.
Continúa reflexionando sobre o proceso de edición desta nova versión por parte de
Henrique Monteagudo, pero tamén sobre a xénese e o contido do orixinal. Finaliza
achegando as súas propias reflexións sobre o que significa para el a ‘Patria Galega’ ou
como entende o futuro de Galicia e do pobo galego.
_____, “Memoria do tío Joaquín”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 18
agosto 2019, p. 13.
Recrea a peripecia vital do seu tío Joaquín, a quen, unha mañá de agosto de 1936, levaron
da súa casa e fusilaron, deixando o seu corpo sen vida tirado nunha cuneta. Comenta que
esta é unha historia familiar da que pouco se falaba na casa e sobre a que el nunca
escribira, pero que, co gallo do Día da Galiza Mártir, entende necesario e un acto de
xustiza reivindicalo. Neste contexto amenta as obras Cabalo de ouros (Galaxia, 2011) da
súa propia autoría e Crónicas dun tempo escondido (Galaxia, 2014) de Sabino Torres por
tratar, intra ou extratextualmente, o tema da represión franquista.
_____, “Vendima no Salnés”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 6 outubro
2019, p. 16.
Dá conta do inicio da vendima nas terras do Salnés e aporta algúns datos que explican a
importancia da produción nesta zona para o conxunto de toda a industria vitivinícola de
Galicia. Así mesmo sinala que a variedade de uva branca predominante no Salnés é o
albariño, pero que tamén se cultivan a treixadura, o loureiro e o caíño branco, e dos tintos
amenta o caíño, o torrentés e o espadeiro, comentando que este último foi poetizado por
Ramón Cabanillas.
_____, “Edición bilingüe de ‘Alba de Groria”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 13 outubro 2019, p. 16.
Comenta que o día 7 de outubro a Euskaltzaindia (Real Academia da Lingua Vasca)
cumpriu cen anos e que con este motivo se celebrou un acto no que participaron tres
académicos galegos, entre eles o autor do artigo. Así mesmo informa de que, nun acto de
deferencia cara aos protagonistas do evento, quixeron agasallalos presentando un
documento singular e moi pouco coñecido: a edición bilingüe (galego-éuscaro) do
discurso Alba de Groria, que en 1951, prepararon os exiliados vascos na capital arxentina.
Continúa sinalando que a orixe deste documento é incerta e verte algo de luz sobre
algunhas das persoas que puideron estar implicadas, nomeadamente Severino Gorriarán
de ‘Boinas Euzkadi’. Finaliza reproducindo a dedicatoria que os editores escriben (en
galego e en éuscaro) a Castelao.
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Falcón, Pilar, “Apuntar al corazón”, El Progreso, “Vivir”, “Sociedad”, 17 xaneiro 2019,
p. 40/El Correo Gallego, “Opinión”, “Días y Coplas”, 22 xaneiro 2019, p. 2/ La Región,
“Opinión”, “Días y Coplas”, 18 xaneiro 2019, p. 29.
Reflexiona sobre o discurso Alba de Groria de Castelao, destacando o seu papel como
precursor da consolidación dun discurso nacional e a calidade no plano da dicción e da
técnica. Tamén resalta a boa oratoria do intelectual rianxeiro e lamenta que esta non estea
presente nos centros de ensino, resaltando así mesmo as características que debe ter un
bo orador.
_____, “Los fenicios piden competencias”, La Región, “Opinión”, 1 febrero 2019, p. 33.
A propósito da celebración da Feira Internacional de Turismo (Fitur) reflexiona arredor
da gran oferta turística que ofrece un territorio como Galicia e defíneo como a
comunidade autónoma que viu nacer a Rosalía, Valle Inclán, Cela, Torrente Ballester e
Álvaro Cunqueiro.
_____, “Adiós ríos, adiós fontes”, Diario de Pontevedra”, “Opinión&Análisis”, p.28/ El
Progreso, “Vivir”, p. 39, 28 agosto 2019/ El Correo Gallego, “Opinión”, 31 agosto 2019,
p. 2, “Días y coplas”.
Reflexiona sobre as consecuencias que está tendo na natureza a acción humana e como o
cambio climática se emprega para xustificar que estamos acabando co planeta. Neste
contexto, céntrase na destrución dos recursos naturais de Galicia e utiliza o verso “adiós
ríos, adiós fontes” de Rosalía de Castro como metáfora do aniquilamento dos ecosistemas
fluviais. Desta forma, fala de que Galicia, bautizada por Otero Pedrayo como a terra dos
mil ríos, sufriu un verdadeiro proceso de desmantelamento ao taparse fontes, destruírse
lavadoiros, deixar salvaxes os ríos, botarlles lixo ou, simplemente, cubrilos con terra para
prolongar anchos de camiños. Finaliza apelando directamente a Rosalía para dicirlle que
o seu “adiós” é hoxe sinónimo da imposibilidade de volver ver o que un día se deixou de
querer e coidar.
_____, “Almas de Halloween”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Días y coplas”, 3
novembro, p. 2.
Co gallo da chegada da festa do Samaín (ou Halloween na súa versión americana)
reflexiona sobre as orixes desta celebración e comenta a importancia da morte na cultura
popular galega, amentando figuras como as meigas, os trasgos, os diaños ou a Santa
Compaña. Neste entramado fai alusión ao libro As crónicas do Sochantre de Álvaro
Cunqueiro por tratar esta temática, pero tamén a nomes como Risco, Castelao, Dieste ou
Fole, representantes de toda esa tradición mítica popular.
Feal, Pedro, “...Y Joan Baez cantó ‘Adiós ríos, adiós fontes”, El Progreso, “Opinión”, 31
xullo 2019, p. 21.
Empeza contando como descubriu a figura e a música da artista norteamericana Joan
Báez, co galo da cantante retirouse definitivamente cun concerto no Teatro Real de
Madrid ao que o autor do artigo puido asistir. Comenta que o momento máis emotivo do
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concerto foi cando sorpresivamente Amancio Prada apareceu en escena e ambos se
puxeron a cantar a dúo “Adeus ríos, adeus fontes”. Finaliza matizando que Joan Báez
quixera despedirse así, en galego e co poema que máis expresa a dor da partida do
emigrante, “a mellor canción”, segundo díxolle a Amancio, sen dúbida para comunicar o
seu sentimento polo seu propio adeus.
Feijoo, Juan José, “Formalidad plenaria”, La Región, “Opinión”, 21 xuño 2019, p. 30.
Co gallo da celebración das eleccións municipais así como dos procesos de constitución
dos distintos gobernos locais, reflexiona como se está levando a cabo isto na provincia de
Ourense. Entre os puntos que analiza destacan os enunciados da fórmula de toma de
posesión, destacando que os representantes do BNG acataron a Constitución por
‘imperativo legal’ e que engadiron o de defender ‘os dereitos e intereses xerais dos
veciños de Ourense, pola memoria de Rosalía, Castelao e Bóveda’.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Certezas de Luís Seoane”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 23/El Progreso, “Opinión”, p. 31 “Madia leva”, 12 xaneiro 2019.
Recolle unha declaración de admiración do poeta Miguel Anxo Fernána Vello ao
polifacético Luís Seoane, destacando o seu papel como escritor, pintor, editor e intelectual
tanto en Galicia como na diáspora porteña. Tamén fai alusión á publicación dun volume
titulado Certezas Alumeadas (2018) onde se recollen unha escolma de textos e poemas e
tres textos inéditos de Seoane. Remata incluíndo unhas declaracións de Xosé Luís
Méndez Ferrín a respecto de Luís Seoane, de quen dicía ser o intelectual de esquerdas
máis importante co que se cruzou na súa vida.
_____, “O valor da poesía”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/El
Progreso, “Opinión”, p. 29 “Madia leva”, 2 febreiro 2019.
Faise eco do espectáculo De abrentes e ocasos, da compañía Teatro do Atlántico, un
recital poético-musical de poesía galega contemporánea. A selección de poetas vai dende
Álvaro Cunqueiro, Uxío Novoneyra, Méndez Ferrín e Antón Avilés de Taramancos a
Pilar Pallarés, Xosé María Valcárcel, Eva Veiga e Emma Pedreira, entre outros.
_____, “Un novo libro de Beiras”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 29/El
Progreso, “Opinión”, p. 35 “Madia leva”, 11 maio 2019.
Co gallo da publicación do volume Nuredin o taxista e Amedine o pintor. Crónicas e
figuracións dun transmundo colonial (Laiovento, 2019) repasa a bibliografía do escritor
e político galego Xosé Manuel Beiras. Así mesmo resume e analiza o contido deste ensaio
destacando o feito de que se trata dunha narración sobre dúas das sesións do Consello do
Foro Social Mundial.
_____, “Lembranza de Eusebio Lorenzo Baleirón”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 27/El Progreso, “Opinión”, p. 21 “Madia leva”, 17 agosto 2019.
Comeza afirmando que Galicia é un país ingrato con moitos dos seus escritores e artistas,
especialmente con Carvalho Calero, pois a RAG dedícalle, 30 anos despois do pasamento
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do escritor, o Día das Letras Galegas. E continúa falando doutro caso de esquecemento e
de desconsideración, desta volta co poeta Eusebio Lorenzo Baleirón, finado no ano 1986
e deixando unha obra poética, composta por tres libros, que ofrece unha calidade pouco
común e que se mantén no tempo con toda a súa densidade expresiva e cun alento rítmico
e perfección formal que seguen a determinar o gran valor lírico e literario deste autor. Así
mesmo sinala que Ánxeles Penas, tradutora ao castelán e antologadora da obra poética de
Lorenzo Baleirón, dá fe das intuicións luminosas do poeta e do convencemento de que
existe na súa poesía un alfabeto exacto e sagrado co que nomear as cousas. Finaliza
comentando que o caso de Baleirón é como o de Avilés de Taramancos, tamén hoxe caído
nese ‘silencio cultural’.
_____, “Cousas da vida”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 23/El Progreso,
“Opinión”, p. 29, “Madia leva”, 5 outubro 2019.
Reflexiona sobre a obra Cousas da vida de Castelao, da que di que contén debuxos e
textos asociados que amosan, dende un fondo humor comprometido coa xustiza, a
realidade social da Galicia vivida e coñecida polo autor. Continúa dicindo que Castelao
abonda na denuncia e na sátira para trasladarnos aspectos de carácter comunitario que
retratan perfectamente a existencia e a adopción dunha actitude crítica diante do mundo.
Así mesmo, matiza que, en realidade, Castelao levou a cabo unha grande reflexión de
carácter ético-filosófico, sabendo ademais que filosofar non deixa de ser un acto
subversivo. Finaliza comentando que el se sente confortado imaxinando un encontro entre
as Cousas da vida de Castelao e o pensamento sociolóxico de Pierre Bourdieu.
_____, “Xosé Luís Méndez Ferrín”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 23/El
Progreso, “Opinión”, p. 37, “Madia leva”, 12 outubro 2019.
Comenta que Xosé Luís Méndez Ferrín é candidato permanente ao Premio Nobel de
Literatura, tal e como o admite a Academia Sueca, e con este gallo dedica o artigo a facer
valoracións da súa escrita. Desta forma sinala que o seu primeiro contacto con Ferrín foi
como lector de dous dos seus libros: Percival e outras historias (1958) e Con pólvora e
magnolias (1976), e que dende esas primeiras lecturas comprendeu que este escritor un
planeta literario en si mesmo e un mestre radical da beleza corpórea e simbólica da
palabra, dono dunha estética fondamente establecida no tempo. Así mesmo afirma que
Ferrín é unha das grandes voces literarias do universo europeo contemporáneo e é, xunto
con Otero Pedrayo, dos mellores escritores das letras galegas do século XX. Continúa
matizando que, alén do literario, Ferrín é recoñecido como un dos máis altos intelectuais
galegos, que o adxectivo ‘ferriniano’ xa resulta común no espazo cultural galego e que,
cando se alude a Ferrín, non se pode esquecer o seu cariz político, republicano e
independentista. Ao longo do artigo amenta as obras Arraianos (1991) e Crónica de nós
(1980).
Fernández, E., “Otero Pedrayo, galego e cidadán do mundo”, La Región, “Ourense”, 22
novembro, p. 19.
Informa de que a Fundación Otero Pedrayo vai amosar, na Casa Grande de Cimadevila,
en Trasalba, o pasaporte do escritor ourensán que se conserva na Fundación Penzol en
Vigo, a través dunha mostra titulada “As viaxes de Otero Pedrayo”, comisionada polo
experto na biografía do escritor Adrián Estévez Iglesias. Desta forma aproveita para falar
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das viaxes que realizou Otero Pedrayo e da influencia que estas tiveron na súa obra.
Apunta tres tipoloxías de viaxes: as que fixo coa familia ou coa súa dona por Europa; a
América para visitar á xente da emigración; e a Portugal por cuestións académicas. En
canto ás influencias desta a novela Arredor de si, na que o personaxe Adrián Solovio fala
de sitios polos que pasou el.
Fernández, Elisabet, “Homenaje a Blanco Amor, el ‘gigante literario’ de Auria”, La
Región, “Ourense”, 24 outubro 2019, p. 10.
Comenta que o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, xunto ao o director
da fundación Eduardo Blanco Amor, Luís González Tosar, e a xornalista e membro da
fundación, Maribel Outeiriño, presentaron no Pazo Provincial as actividades para a
celebración do XLº cabodano do autor de A esmorga o 1 de decembro. Desta forma
informa que a Fundación Blanco ampliará as tradicionais homenaxes, nomeadamente a
entrega do Premio de novela longa ‘Eduardo Blanco Amor’ e a ofrenda floral no cemiterio
de San Francisco, coa exposición ‘Pervivencia e actualidade de Eduardo Branco Amor.
Debuxos de Siro e mostra bibliográfica de Carlos Laiño’, coa mesa redonda ‘Eduardo
Blanco Amor 40 anos despois’ e un congreso internacional.
Fernández, Milagros, “As soidades”, El Correo Gallego, “Opinión”, 6 febreiro 2019, p.
2.
Reflexiona sobre a soidade intrínseca á existencia humana e invita a celebrar e gozar deses
momentos con nós mesmos, para aprender, pensar e ser libres. Ao mesmo tempo tamén
advirte dos perigos do individualismo da sociedade actual e mostrase contraria a esa
soidade ou illamento ao que nos abocan as novas tecnoloxías. Finaliza o artigo
recuperando uns versos de Celso Emilio Ferreiro que rezan: “non estou isolado, que o
carazón vai comigo e con il falo. Estou comigo mesmo”.
Fernández, Xurxo, “Lamprea”, El Correo Gallego, “Crisol”, 21 xaneiro 2019, p. 56.
No marco dunha columna gastronómica sobre a lamprea, cítase un fragmento de A cociña
galega de Álvaro Cunqueiro, no que o escritor menciona os xeitos típicos de preparar a
lamprea en Galicia (“Toda a Galicia come lamprea, xa dixemos, á bordelesa ou
empanada”) e fai referencia á predilección dos romanos por este alimento (“A lamprea
era da gula dos señores románs, que aquí en Galicia debéronse dar boas enchentas”).
_____, “Bestiario do Vestiario, por Martiño Suárez”, El Correo Gallego, “Arls longa,
vita brevis”, 16 febreiro 2019, p. 56.
Informa da publicación do libro Bestiario do Vestiario. Segundo tempo de Martiño
Suárez, un monográfico sobre os vínculos de distintas personalidades públicas, sobre todo
do eido da política, co mundo do deporte.
_____, “María”, El Correo Gallego, “Crisol”, 4 marzo 2019, p. 48.
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Conta a anécdota de cando fixo por coñecer ao poeta José Ángel Valente cando viu dar
unha charla nos primeiros tempos do Centro Galego de Arte Contemporánea e de como
este lle preguntou de onde era e de como ao responderlle que era do Carballiño lle contou
que nesa vila, na casa de Monxardín, estivera de tertulia, en máis dunha ocasión, con
Ramón Otero Pedrayo.
_____, “Montoya”, El Correo Gallego, “Crisol”, 6 maio 2019, p. 56.
Informa da publicación dunha novela en castelán de Óscar Montoya, De otro lugar, e
sinala que a trama principal xira en torno á corrupción policial durante a Transición. Neste
contexto para referirse aos tempos pretéritos á Transición, emprega, como sinónimo da
ditadura franquista, a metáfora da ‘longa noite de pedra’, tirada do poemario homónimo
de Celso Emilio Ferreiro.
Fernández Prieto, Lourenzo, “Castelao como mito e a política”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Mañá empeza hoxe”, 18 xuño 2019, p. 15.
Recolle a celebración do acto de presentación, celebrado no Museo do Pobo Galego, do
primeiro tomo da biografía de Castelao elaborada por Miguel Anxo Seixas Seoane e
comenta que o obxectivo fundamental deste estudo é a desmitificación da figura de
Castelao. Neste sentido, continúa o artigo tratando de explicar como se configurou o mito
arredor de Castelao e como as súas facetas de artista e escritor quedaron eclipsadas pola
súa acción política, convertida nun modelo ideal de compromiso con Galicia.
Ferreiro, Celso, “Homenaje a Cunqueiro y evocación de Picadillo”, La Opinión,
“Opinión”, “Desde los cantones”, 9 xaneiro 2019, p.20.
Fala da importancia cultural da gastronomía dun país e destaca o carácter da Coruña como
cidade gastronómica en permanente actividade. Neste armazón, fai alusión ao feito de
que o 28 de decembro reuníronse en Padrón os ' Xantares Cunqueiráns', en honra do
insigne mindoniense, e cuxo menú evocou a memoria doutro grande da cociña, o coruñés
Picadillo, ao cumprirse cen anos do seu falecemento.
_____, “Caminos y rutas turísticas del litoral de Galicia”, La Opinión, “Opinión”, “Desde
los cantones”, 31 maio 2019, p. 23.
Sinala que o Camiño dos Faros e a Ruta dos Faros son as vías turísticas máis valoradas
de Galicia polos sendeiristas internacionais e continúa explicando a paisaxe e as
características xeográficas que definen os distintos enclaves polos que pasan estas rutas.
Finaliza o artigo reproducindo uns versos de Álvaro Cunqueiro nos que o escritor
mindoniense fala do mar en termos sentimentais, para explicar que na literatura galega
predomina esa expresión e representación emotiva do mar.
Flowers, Margarito, “Párroco ‘rosaliano”, El Correo Gallego, “Gente”, 26 febreiro 2019,
p. 56.
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Informa de que o párroco de San Fernando de Compostela José María Pintos cedeu as
instalacións da súa igrexa para celebrar o concerto de Amancio Prada en homenaxe a
Rosalía de Castro.
_____, “Prada canta a Rosalía con la guitarra de Joan Baez”, El Correo Gallego, “Gente”,
3 outubro 2019, p. 56.
Faise eco do concerto co que a artista nortemericana Joan Báez se retirou definitivamente
da música, celebrado no Teatro Real de Madrid e comenta que o momento máis emotivo
do concerto foi cando sorpresivamente Amancio Prada apareceu en escena e ambos se
puxeron a cantar a dúo “Adeus ríos, adeus fontes”.
_____, “Batallán vuelve a la guerra”, El Correo Gallego, “Gente”, 10 decembro 2019, p.
56.
Anuncia que o cantautor Luis Emilio Batallán actúa na Sala Capitol de Santiago de
Compostela o día 22 de decembro e sinala que ao longo da súa carreira este artista
musicou poemas de varios escritores galegos, nomeadamente Curros Enríquez, Celso
Emilio Ferreiro, Cabanillas ou Rosalía de Castro.
Foro de Amigos de Ferrol, “Os escritores de Ferrol fóra de Ferrol”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 13 marzo 2019, p. 6.
Reflexiona sobre o feito de que a pesar de que Ferrol foi o lugar de nacemento de
coñecidos escritores e escritoras, tanto en lingua galega como castelá, por diferentes
razóns, moitas veces o seu legado cultural (biblioteca persoal, manuscritos,
correspondencia) se atopa fóra da cidade. A este respecto pon os exemplos de notábeis
escritores ferroláns como Carvalho Calero e Torrente Ballester, falecidos na derradeira
década do século XX, cuxos fondos documentais e bibliográficos se atopan fora da súa
cidade natal. Deste último tamén sinala que o seu variado legado se levou no ano 1997
ao Parlamento de Galicia en Santiago.
_____, “A secular festa dos maios de Canido”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Opinión”,
4 maio 2019, p. 17.
Co gallo da chegada das festas dos maios explica a celebración desta festa no ferrolán
barrio de Canido, onde conta cunha forte e tradición e arraigo a través da Festa da Santa
Cruz. Así mesmo explica como esta festividade pagá foi reelaborada, nun acto de
apropiación, pola Igrexa Católica. Finalmente alude a algún dos poetas ferroláns que
dedicaron os seus versos a esta festa e os seus enclaves, nomeadamente Manuel Masdías,
Xosé María Pérez Pallaré ou Xohana Torres.
_____, “Día das Letras Galegas. O vergonzoso esquecemento de Carballo Calero”, Diario
de Ferrol, “Opinión”, “La ventana”, 15 maio 2019, p. 6.
Realiza unha crónica da celebración do Día das Letras Galegas dende que no ano 1963,
data na que se cumpriu o centenario da publicación de “Cantares Gallegos”, se celebrase
o primeiro dedicado precisamente a Rosalía de Castro. Sinala, entre outras cousas, o feito
de que nas cincuenta e seis edicións celebradas até de agora tan só catro mulleres atinxiron
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este galardón, mentres que non foi nomeado ningún escritor natural da Terra e Mar de
Ferrol. E centrase, a partir dese dato, en lamentar, de novo, o vergonzoso esquecemento
do ferrolán Ricardo Carballo Calero, a pesar dos seus recoñecidos merecementos e da
entidade dos seus abondosos traballos. Finaliza o artigo repasando a traxectoria vital e
literaria do escritor e mestre ferrolán.
Fraga, Manolo, “Amancio Prada no Ensanche”, El Correo Gallego, “Santiago”,
“Tribuna libre”, 2 marzo 2019, p. 27.
Comeza o artigo afirmando que Rosalía está viva na memoria de todos, cando se len os
seus versos, cando se senten e cando se cantan e indica que esta foi a mensaxe lírica que
lanzou Amancio Prada no concerto celebrado na igrexa parroquial de San Fernando de
Santiago de Compostela. De todo o repertorio fai alusión á versión de “Negra Sombra”,
dedicada á emigración e cuxa música é de Juan Montes, e ao himno popular “Adiós ríos,
adiós fontes”.
_____, “Fina vai a Mondoñedo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna libre”, p.
47/ El Progreso, “Opinión”, p. 24, 17 abril 2019.
Recolle unha crónica da súa visita a recentemente inaugurada Casa-Museo de Álvaro
Cunqueiro e o posterior percorrido pola da vila de Mondoñedo parando nos enclaves con
gran valor literario ou lendario acompañado do crítico literario Armando Requeixo. Nesta
descrición fai alusión á novela máis mítica do escritor mindoniense: Merlín e familia
(1955).
_____, “El retablo de Amancio Prada”, El Progreso, “Opinión”, p. 20, 1 maio 2019.
Recolle unha crónica do concerto que Amancio Prada deu na igrexa dos Escolapios de
Monforte dedicado ao Camiño de Inverno, destacando, principalmente, a interpretación
de cancións baseadas en poemas de Rosalía, con especial interese nos últimos arranxos
que ten realizado, nomeadamente coas composicións “Nasín cando as prantas nasen” e
“Caravel de caraveles”.
Franco, Camilo, “Provincia”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
176, “Fatiga ocular”, 24 marzo 2019, p. 7.
A propósito do pasamento dos escritores ourensáns Julio Fernández Cid e Manolo
Vilanova reflexiona sobre a etiqueta de ‘literatura de provincia’ e sobre o acaído ou non
de catalogar desta forma aos autores antes citados.
Franco, Fernando, “A Santiago por Bibiano”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 11
xaneiro 2019, p. 11.
Informa de que acudirá a Santiago de Compostela para participar nun acto de homenaxe
ao músico e compositor Bibiano Morón, a quen nomean Fillo Predilecto desta cidade
xunto á poeta Xohana Torres.
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_____, “Manuel Losa Rocha. Neira Vilas me animó a seguir escribiendo sobre la
emigración gallega”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 858, “Memorias”, 11 xaneiro 2019, pp.
6-7.
Manuel Losa Rocha, escritor e emigrante galego no Uruguai, lembra acudir na súa
infancia á emisión radiofónica “Sempre en Galicia” da comunidade galega na emigración,
e escoitar alí uns versos de Rosalía de Castro recitados por Marcelina Calderón: “Adios
ríos, adios fontes; adios regatos pequenos. Adiós vista dos meus ollos; non sei cando nos
veremos”. Tamén fai referencia ás palabras de apoio que lle dedicou Xosé Neira Vilas,
que o animou a continuar escribindo sobre a emigración galega cando publicou Relato de
un emigrante... de Santiago de Compostela a Montevideo.
_____, “Chámame señora pero...”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 23 xaneiro 2019,
p. 12.
Informa da presentación do libro Chámame señora, pero trátame coma a un señor (2018)
de Inma López Silva na Casa do Libro de Vigo o día 23 de xaneiro ás 19.30 horas.
_____, “Y hablaremos de feminismo”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 29 xaneiro
2019, p. 8.
Informa da celebración dun acto a modo de coloquio para falar do “Feminismo de hoxe”
no que participan as escritoras Mª Xosé Queizán, Mónica Bar e Marga do Val. O acto
está organizado pola asociación Pertenza e celebrase no auditorio Areal de Vigo.
_____, “Los frutales 80 de María Xosé Queizán”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 7
febreiro 2019, p. 11.
Felicita a María Xosé Queizán polo seu 80 aniversario e agradece a amizade que os une
e poder ter celebrado con ela tantos bos momentos e ter tan bos recordos do tempo que
pasaron xuntos. Tamén informa da recente saída do prelo das memorias que a escritora
galega publicou baixo o título de Vivir a galope (Xerais, 2018).
_____, “Y una pintada bibliófila”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 13 febreiro 2019,
p. 9.
Informa da presentación da reedición de Fuga e retorno de Adrián Solovio, de Ramón
Villares, con Xosé Luís Franco Grande María Xosé Porteiro como padriños.
_____, “Ernestina Otero for you”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 15 febreiro 2019,
p. 11.
Informa da concesión do premio Ernestina Otero organizado polo Consello da Muller do
Concello de Vigo a María Xosé Queizán pola súa contribución á causa feminista.
_____, “Con Rosalía y Victoria, hoy”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 19 febreiro
2019, p. 10.
Informa da celebración dun acto para festexar o Día de Rosalía por parte do IES de Mos
e o Club de Lectura Amibros co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no que
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participarán, entre outros, Xesús Alonso Montero, María Xosé Queizán, Carmeliña e
Montse Copa.
_____, “Y As ramonas de Ana Cabaleiro”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 28
febreiro 2019, p. 12.
Informa da presentación do libro As Ramonas (Galaxia, 2018) na libraría Cartabón de
Vigo o día 28 de febreiro nun acto no que participan a autora Ana Cabaleiro, Elsa Quintas
da Asociación O Castro, a actriz Beatriz Campos e un representante da editorial Galaxia.
_____, “El triángulo de Víctor Freixanes”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 2 marzo
2019, p. 9.
Apunta que Víctor F. Freixanes vén de regalarlle un exemplar da reedición do seu libro
O triángulo inscrito na circunferencia, que publica Galaxia baixo a supervisión e revisión
do propio Freixanes.
_____, “Y 23 aulas de femenino nombre”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 12 marzo
2019, p. 9.
Informa da participación da escritora María Xosé Queizán e da neta de Ernestina Otero,
Luisa Ocampo, nun acto de renomeamento de 23 aulas do Instituto vigués de Teis, que a
partir dese momento levarán o nome dalgunha muller galega destacada. Esta actividade
enmárcase dentro do programa do centro pola igualdade de xénero.
_____, “En el cierre de la librería Andel”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 21 marzo
2019, p. 12.
A propósito do feche da emblemática libraría viguesa ‘Andel’ dá conta dun acto de
homenaxe a Concha e Jaime Noguerol, quen durante 20 anos rexentaron este espazo
cultural. Informa, ademais, de que neste acto participan os poetas Marga do Val, Lucía
Novas, Xavier Baixeras, Antonio García Teijeiro, Santiago Ferragud e Carme Penim.
_____, “El renacimiento de Eligio”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 21 marzo 2019,
p. 12.
Dá conta da reapertura da taberna ‘Eligio’ en Vigo, que fora inaugurada no ano 1920 por
Serafín González e se convertera nunha institución emblemática pola que pasarían
grandes personalidades da arte e da cultura, nomeadamente Maside, Castroviejo, Lodeiro,
Barreiro, Blanco-Amor, Cunqueiro, Laxeiro ou Quesada. Tamén sinala que Domingo
Villar ficcionalizou este espazo na súa triloxía sobre o detective Leo Caldas.
_____, “Una invasión poética”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 21 marzo 2019, p.
12.
Dá conta da celebración do Festival Kerouac no Día Mundial da Poesía na cidade de
Vigo. Indica que o evento está organizado polo activista cultural Marcos de la Fuente en
colaboración con El Corte Inglés e reúne música, poesía e espectáculos de performance.
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_____, “¡Huyen de Vigo los poetas afrancesados!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
26 marzo 2019, p. 11.
Dá conta da presentación do número 21 da Revista Lucense de Creación Poética nun acto
no que participan, entre outros, Manuel Vidal Villaverde e Javier Álvarez Blázquez.
Tamén sinala que esta revista foi creada por Manuel María no ano 1949 baixo o nome
Xistral e que contou coa participación de Cunqueiro, Pimentel ou Iglesia Alvariño.
_____, “¡El Kerouac de Vigo, en New York!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 2
abril 2019, p. 11.
Dá conta da celebración, un ano máis, da edición neoiorquina do Festival Kerouac, e
sinala que está organizado polos vigueses Vanesa Álvarez e Marcos de la Fuente e que
participarán os artistas e poetas galegos Wöyza, Francisco Koki, Alberto Avendaño e
Marina Oroza.
_____, “Xabier Ortiz, letras para comer”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 21 abril
2019, p. 11.
Reflexiona sobre o fenómeno da literatura gastronómica a propósito dunha publicación
do chef tolosano Xabier Ortiz, e a este respecto fai alusión a Álvaro Cunqueiro, quen foi
un dos grandes cultivadores deste tipo de literatura.
_____, “El cóctel Manuel Antonio”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 25 abril 2019,
p. 10.
Dá conta das distintas homenaxes ao poeta Manuel Antonio na cidade de Vigo,
nomeadamente o acto que se celebra no Instituto de FP Manuel Antonio, a exposición
‘Galegos e galegas de hoxe’ sobre a figura deste poeta rianxeiro, e finalmente a
presentación dun cóctel que leva o nome do escritor creado por José Soto.
_____, “Se nos fue Cecilio Muñoz Abella”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 27 abril
2019, p. 9.
Co gallo do pasamento do poeta e escritor en lingua castelá Cecilio Muñoz Abella fai
alusión a un libro que este escribiu en galego baixo o título de Mar de Cinza que aínda
non foi publicado.
_____, “Las anécdotas de ‘El Chambo”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 17 maio
2019, p. 9.
Informa da celebración dun concerto, dentro do programa Xardín Desordenado, para a
conmemoración do Día das Letras Galegas no que se interpretou, entre outros temas, a
versión musical do poema “Tanto de nada” da poeta M. Carmen Kruckenberg.
_____, “La memoria del pintor Barreiro”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 17 maio
2019, p. 9.
Informa da inauguración dunha exposición que alberga pinturas de José María Barreiro
nas que se evoca o Vigo dos anos 60, cando se daban cita, na taberna do Elixio,
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personalidades como Cunqueiro, Blanco-Amor, Celso Emilio, Méndez Ferrín, Laxeiro
ou os irmáns Quesada.
_____, “Keyzán cumple ante el Miño!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 22 xuño
2019, p. 12.
Informa da celebración do aniversario do director teatral vigués Maximino Keyzán na
Pousada de Valença do Minho e agrega unha foto que se erixe como testemuño do evento
e na que se poden observar a varios dos invitados. O autor do artigo achega os nomes
dalgún deles, con especial interese no profesor e escritor Manuel Forcadela.
_____, “En la Casa de la Tía Ni de Gaxate”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 20 xullo
2019, p. 10.
Faise eco da celebración dunha nova xornada do ciclo de charlas celebrado na Casa da
Tía Ni de Nieves Loperena de Gaxate na que interviu Camino Noia para falar de narrativa
oral e popular.
_____, “Ya en la nueve del Kerouac”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 26 setembro
2019, p. 9.
Indica que a 9ª edición do Festival Kerouac de Poesía vai ser celebrada en Vigo entre o 2
e 6 de outubro e destaca a presenza, entre outros, do grupo Rompente, Rocío Cerón, Silvia
Penas, Tamara Andrés, Samir Delgado ou Yolanda Castaño.
_____, “Relatos de un emigrante desde el otro lado del mar”, Faro de Vigo, “La última”,
“Sálvese quien pueda”, 27 outubro 2019, p. 12.
Comenta que mentres viaxaba en tren escoitaba a Amancio Prada e sinala que este visitou
Galicia brevemente para presentar o seu último libro. Neste contexto afirma que a
adaptación musical que este artista fai do poema “Adiós ríos, adiós fontes” de Rosalía
consegue elevar á composición á súa máxima expresión.
G. Trigo, Xosé Manuel, “Galicia etrusca”, El Correo Gallego, “Opinión” “Á beira do
Sar”, 9 marzo 2019, p. 3.
Relaciona o sistema galego de partidos coa propia identidade galega, da que apunta
algunhas consideracións máis até concluír que os galegos son un pouco etruscos, en
relación ao que dicía o uruguaio amigo de don Álvaro Cunqueiro do que este fala no seu
derradeiro artigo (El uruguayo parlante), publicado o 9 de marzo do ano 1981. A
propósito da alusión ao autor mindoniense informa de que acaban de abrirse as portas da
súa Casa-Museo.
_____, “Don Camilo e os lobos”, El Correo Gallego, “Opinión” “Á beira do Sar”, 28
setembro 2019, p. 3.
Relaciona a metáfora do lobo creada por Maquiavelo cos actores políticos galegos actuais
e comenta que Cunqueiro, nas súas columnas xornalísticas de outono, fai alusión
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constante a este animal e á súa capacidade alegórica de representar o lado escuro do ser
humano. Cando amenta a Cunqueiro indica que é autor do libro Merlín e familia.
Gago, Manuel, “A risa rebelde”, Diario de Pontevedra, “Táboa Redonda”, n.º 165,
“SeiSentidos”, 6 xaneiro 2019, p. 6.
Reflexiona sobre a risa e o humor como esencias da propia existencia humana e relaciona
estes dous conceptos coa cultura na que se vén inmersas as persoas. A respecto do humor
en Galicia, di que no país da falsa solemnidade, da apocalipse continua, do ocaso eterno,
o riso vólvese unha ferramenta terrible, por canto nos obriga a sacar a verdade do noso
corpo e non nos podemos agachar detrás de nada, como nos gusta facer, e que ese é o
motivo polo que o riso incomoda un pouco. E exemplifica isto cunha anécdota persoal
que ten que ver con verse rindo en voz alta ao chegar á pasaxe final da última novela de
Cid Cabido, Tres pintores (Xerais, 2018).
_____, “Cando cadra”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 173,
“SeiSentidos”, 3 marzo 2019, p. 7.
Co gallo de que Yolanda Castaño abrise un espazo para residencias literarias na Coruña,
sinala que esta poeta é unha das poucas profesionais da escrita literaria de Galicia que ten
unha clara experiencia internacional. A este respecto tamén sinala que, no seu tempo,
Carlos Casares foi tamén outro dos poucos escritores reclamados por diferentes entidades
literarias estranxeiras. A propósito disto fala da pouca relevancia que teñen os escritores
galegos dentro e fóra da comunidade e aposta polos festivais literarios como solución.
Con relación a isto refire á organización do Litvi, o Encontro de Literatura de Viaxes que
se celebrou en Santiago e pechado por falta de apoio e certa decepción das organizadoras;
ou do festival Poetas Di(n)versos, na Coruña, da man de Yolanda Castaño.
_____, “Casaio”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 184,
“SeiSentidos”, 19 maio 2019, p. 5.
Recolle unha crónica dunha viaxe a aldea de Casaio, en Valdeorras, e cando fala do que
percibe polo sentido da vista alude a un fenómeno paixasístico abundante en Galicia que
ten ver coa cantidade de canteiras que asulagan os montes galegos. Neste entramado
reproduce uns versos de Lupe Gómez, socializados a través de estampas en camisolas,
que rezan así: “Galicia, tes a forza de romperme os ollos”.
_____, “O monte que vence fronteiras”, Sermos Galiza, “Sociedade”, n.º 355, “Acervo
simbólico”, 18 xullo 2019, p. 6-7.
Dá conta de que, como cada sábado previo ao Día da Patria Galega, a Federación Galiza
Cultura, a Asociación Cultural O Galo de Compostela, e a Asociación Cultural
Vagalumes da Estrada, organizan o ascenso ao Pico Sacro. Así mesmo indica que o
obxectivo desta visita é reproducir o percorrido de Castelao até o cumio en 1924 e ao que
simbolicamente volveu, anos despois, cando escribía Alba de Gloria. Continúa o resto do
artigo trantando de verter luz sobre o imaxinario que rodea o pico situado en Boqueixón.
_____, “Petar o timelime”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
200, “SeiSentidos”, 6 outubro 2019, p. 6.
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Comenta que unha boa técnica de buscar grandes historias na erudición galega está en
explorar as notas a rodapé xa que alí é onde adoitan perderse os grandes relatos do país e
conta un caso que descubriu desta forma e que lle causou un gran impacto. Trátase do
traslado dos restos de Rosalía dende o camposanto de Adina, en Iria, até o Panteón de
Galegos Ilustres; cando desenterraron a Rosalía levaron o féretro á estación de Padrón
para metelo no tren a primeira hora da mañá do día seguinte: en Compostela celebraríase
unha coidada parafernalia, cunha procesión de antorchas escoltando a caixa até Bonaval.
O abraiante é que o ataúde quedou abandonado toda a noite alí na estación de Padrón. Só
ficou velando a Rosalía de Castro unha nena pequena, pastoriña, que pasaba por alí, e
lembraba de que na casa falaban da ‘santiña’.
_____, “O señor que escribiu tal”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 211, “SeiSentidos”, 22 decembro 2019, p. 5.
Reflexiona sobre o feito de que volver sobre antigos proxectos literarios pode ser como
unha cea de antigos alumnos: unha xuntanza de estraños no que o primeiro que non te
recoñeces es ti mesmo. E continúa dando conta do acto de presentación do seu libro O
exército de lume (Xerais, 2018) celebrado na libraría Berbiriana da Coruña e organizado
polo colectivo lugrisán In Nave Civitas, case levado polo aire mareiro.
Gambón Fillat, Pedro, “Rúa Celso Emilio Ferreiro”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Callejero ferrolano”, 17 febreiro 2019, p. 14.
Recolle unha crónica sobre o cambio de nome da actual rúa Celso Emilio Ferreiro en
Ferrol, que até marzo de 1981 se denominaba rúa de Cándido Pérez. Tamén aporta datos
sobre a traxectoria vital e literaria do poeta celanovés e fai alusión a varias das súas obras,
nomeadamente os poemarios Longa noite de pedra, da que di que é unha metáfora da
situación política da altura e do que reproduce algúns versos; e Viaxe ao País dos ananos,
onde recolle a súa etapa en Venezuela; ou a obra de relatos A fronteira infinda da que
tamén reproduce algunha pasaxe.
García, Montse, “Defenden a vixencia do pensamento de Castelao”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Efeméride”, 8 xaneiro 2019,
p. L7.
Recolle os actos celebrados pola efeméride do pasamento de Castelao, informando de que
se lle fixeron varias ofrendas florais, unha por parte do Consello da Cultura Galega a
través da súa presidenta, Rosario Álvarez; outra de parte da Fundación Castelao, da man
do seu presidente, Carlos Mella; e finalmente outra dende a Xunta de Galicia a través do
Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García. Tamén informa de que o
Consello da Cultura Galega amplía a mostra ‘Alba de Gloria”, que se pode desfrutar en
Bonaval até 3 de marzo.
_____, “Aforo lleno en el homenaje de la Filharmonía a Castelao”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Música”, 15 xaneiro 2019,
p. L7.
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Dá conta da grande asistencia ao evento no que a Filharmonía de Galicia interpretou unha
homenaxe a Daniel Rodríguez Castelao.
_____, “César Souto: ‘Non me interesa o eu, senón o que nos rodea”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Poesía”, 15 xaneiro 2019,
p. L7.
Recolle algunhas declaracións do xornalista e escritor César Souto a respecto da súa
concepción da súa propia escrita poética a propósito da presentación do seu poemario
Campo aberto (Galaxia, 2018) na sala Numax de Santiago de Compostela o día 14 de
xaneiro.
_____, “Emma Pedreira”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 18 xaneiro 2019, p. L7.
Informa da presentación da novela Besta do teu sangue de Emma Pedreira nun acto xunto
a Andrea Barreira e Fran Alonso na libraría Lila de Lilith de Santiago de Compostela o
día 18 de xaneiro.
_____, “Estevo Creus”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 18 xaneiro 2019, p. L7.
Anuncia a presentación do poemario O lugar que non hai de Estevo Creus nun acto xunto
a Antón Lopo na libraría Chan da Pólvora de Santiago de Compostela o día 18 de xaneiro.
_____, “La banda sonora de Castelao”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Vida social”, 18 xaneiro 2019,
p. L7.
Dá conta da música que se interpretou para acompañar o evento adicado ao escritor,
político e debuxante de Rianxo.
_____, “Un taller busca descubrir nuevos talentos literarios”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 24 xaneiro 2019, p. L6.
Achega información sobre a iniciativa presentada polo Obradoiro de Novela Cidade da
Cultura, unha proposta de Javier Peña. No obradoiro as persoas participantes contarán cos
escritores e escritoras Xabier Quiroga, Miguel Anxo Fernández, Arantxa Portabales,
Manuel Gago, Antón Riveiro Coello e Diego Giráldez como profesorado. O taller
consistirá en nove clases de carácter maxistral.
_____, “Golpistas e verdugos de 1936’, el relato pendiente de contar”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Historia”, 24 xaneiro 2019,
p. L7.
Informa da presentación do volume Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado
incómodo, que recolle artigos de Conchi López, Aldara Cidrás, Xavier Buexeiro, Judith
Carbajo, Iria Morgade e Rafael García.
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_____, “Pepe Barro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Publicaciones”, 24 xaneiro 2019, p. L7.
Apunta que Pepe Barro presentará en Numax o libro Cen Historias do deseño na Galiza,
acompañado de Carlos Hidalgo e Antonio Doñate.
_____, “María Xosé Queizán”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 25 xaneiro 2019, p. L7.
Indica que María Xosé Quizán falará do seu libro autobiográfico, Vivir ao galope, xunto
a María Xosé Porteiro e Fran Alonso na libraría Lila de Lilith.
_____, “Cela y Cunqueiro, doctores ‘honoris causa’ de la USC”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Hemeroteca”, “Hoy hace 39
años”, 29 xaneiro 2019, p. L7.
Recolle a efeméride do investimento como doctores honoris causa a Álvaro Cunqueiro e
Camilo José Cela pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1980 nun acto
non exento de polémica.
_____, “Outra visión de Rosalía”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Jornadas”, 29 xaneiro 2019, p. L7.
Informa da celebración dunha conferencia no Ateneo de Santiago baixo o título de
‘Rosalía de Castro: en busca da biografía perdida’ impartida pola filóloga María Xesús
Lama o día 28 de xaneiro.
_____, “Diálogos sobre la figura de Castelao, en el Gaiás”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 29 xaneiro 2019, p.
L7.
Informa do inicio do ciclo ‘Diálogos ao redor de Castelao’ celebrado na cidade da cultura
todos os mércores até o 27 de febreiro. Trátase dun espazo de diálogo, análise e reflexión
sobre a época, a figura e a obra do intelectual galeguista no que participarán, entre outros,
Carlos L. Bernárdez, Miguel Anxo Seixas, Siro López, José Julio Fernández e Pilar
Cagiao.
_____, “Carlos L. Bernárdez”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Charlas”, 30 xaneiro 2019, p. L7.
Informa da apertura do ciclo ‘Diálogos con Castelao’ coa participación de Carlos L.
Bernárdez abordando o papel do traballo do intelectual de Rianxo no conxunto da plástica
galega. O ciclo decorrerá no Museo do Gaiás de Santiago de Compostela.
_____, “Iolanda Zúñiga”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 30 xaneiro 2019, p. L7.
Informa da presentación da obra Natura na Libraría Lila de Lilith de Santiago de
Compostela nun acto no que participan a autora e a crítica literaria Malores Villanueva.
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_____, “Libro de Angela Carter”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Actos para hoy”, “Literatura”, 4 febreiro 2019, p. L7.
Indica que na libraría Lila de Lilith se levará a cabo a presentación de A cámara do
sangue, de Angela Carter. Participarán a tradutora do libro, María Reimóndez,
acompañada de Laura Lojo e Andrea Jamardo.
_____, “El arte de Castelao impacta por su crítica sociológica”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Hemeroteca”, “Hoy hace 33
años”, 4 febreiro 2019, p. L7.
Faise eco das dúas exhibicións relacionadas con Castelao abertas ao público. A derradeira
lección do mestre, na Cidade da Cultura; e Alba de Gloria, en Bonaval.
_____, “Os vellos namorados’ inician gira en Santiago el día 14”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 5 febreiro 2019, p.
L19.
Informa sobre a xira que iniciará o grupo de teatro senior de Afundación e que comezará
con Os vellos namorados, unha versión d’Os vellos non deben de namorarse de Daniel
Rodríguez Castelao.
_____, “Recompilan os artigos en xornais de Díaz Pardo”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 6 febreiro 2019, p. L9.
Dá conta da recompilación que fixo o filólogo Xosé Ramón Fandiño Veiga que publicará
a través do Consorcio de Santiago e de Andavira Editora os artigos da autoría de Díaz
Pardo.
_____, “Modesto Hermida”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “E Ademais...”, 6 febreiro 2019, p. L9.
Apunta que Modesto Hermida presentará na libraría Cronopios o seu libro de relatos O
tempo escuro nun acto, acompañado de Bieito Ledo, Sabela Hermida e Manuel Gómez.
_____, “Traducen al italiano ‘Elías Valiña, valedor do Camiño’, de Luis Celeiro”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Publicación”, 6
febreiro 2019, p. L9.
Informa da publicación en italiano do libro Elías Valiña, valedor do Camiño de Luis
Celeiro e recolle o acto de presentación deste volume celebrado no Museo das
Peregrinacións de Santiago de Compostela no que participou o seu autor xunto ao
responsábel da tradución, a profesora Daniela Zizi; o director do departamento de
Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana da USC, Benedict Buono; o presidente de Apecsa
(Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago), Xosé María García
Palmeiro; e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.
_____, “Xoana Lanza os seus ‘dardos’ reivindicativos en Santiago”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Concierto”, 6 febreiro 2019,
p. L10.
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Nun artigo sobre a cantante Xoana, indica que musicou un poema de Rosalía de Castro.
_____, “Martiño Suárez”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 8 febreiro 2019, p. L9.
Indica que Martiño Suárez presenta na Tenda A Reixa Matrioska o seu libro onde
recompila medio centenar de relatos sobre atletas extraordinarios e historias relacionadas
co deporte.
_____, “Marcus Daniel Cabada”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Charla”, 13 febreiro 2019, p. L9.
Informa da presentación do poemario Metafísica da ausencia, de Marcus Daniel Cabada,
que estará acompañado polo editor Wladimir Vaz e os poetas Antón Lopo, Carlos Lixó e
Arancha Nogueira.
_____, “En la primera linea teatral”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Al
trasluz”, 16 febreiro 2019, contracuberta.
Recolle o título de distintos espectáculos con selo galego que están tendo ou tiveron éxito
máis alá das fronteiras de Galicia, nomedamente Eroski Paraíso da compañía Chévere,
Garage ou Soño dunha noite de verán do CDG ou Viñemos dalo todo de Voadora Teatro.
_____, “Siro López destaca a Castelao como referente do humor gráfico e literatura”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Charla no
Museo Gaiás”, 20 febreiro 2019, p. L9.
Informa de que o humorista grafico Siro López ofrece unha charla no Museo Gaiás o día
20 de febreiro sobre Castelao na que destacará como o intelectual e artista galeguista foi
un dos grandes creadores europeos.
_____, “Baldo Ramos y Pere Tobaruela”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 28 febreiro 2019, p. L10.
Indica que Baldo Ramos presentará o seu poemario Palabras sen ninguén / Palabras sin
nadie (2018), acompañado de Pepe Cáccamo, en Chan da Pólvora. Ao día seguinte, Pere
Tobaurela presentará no Museo Rosalía de Parón Auga e lume (2018), obra gañadora do
Premio Meiga Moira
_____, “A poesía resoará no Principal tres días”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Alguén que respira!”, 15 marzo 2019,
p. L9.
Dá conta da celebración da segunda edición do Festival poético, que reunirá a máis de
medio cento de creadores entre o 21 e o 23 de marzo. Por outra parte, achégase
información sobre moitos dos asistentes, colaboradores e convidados, dende autores
clásicos e veteranos como Xosé Luís Méndez Ferrín, pasando por editores creadores,
como Antón Lopo, até figuras máis vinculadas á arte urbana, como Hard GZ.
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_____, “La Semana da Novela Negra regresa al barrio de San Pedro”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura!”, 15 marzo
2019, p. L9.
Informa sobre a celebración da Semana da Novela Negra, que terá lugar en Santiago de
Compostela e que pasará polo barrio de San Pedro. Entre as actividades inclúense
coloquios con recoñecidos persoeiros da cultura como Manuel Rivas, Alberto Varela
Ferreiro, Manuel Esteban, Bieito Iglesias, Pedro Feijoo ou Domingo Villar.
_____, “La Gala do Libro, en mayo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 17 marzo 2019, p. L10.
Informa da celebración da cuarta edición da Gala do Libro Galego o día 11 de maio no
Teatro Principal de Santiago de Compostela. Tamén comenta que este acto está
organizado pola AELG, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Libraría de
Galicia.
_____, “Versos en pedra que ‘falan ao corazón”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Iniciativa literaria”, 19 marzo 2019, p.
L9.
Dá conta dunha iniciativa impulsada polo escritor Suso de Toro que consiste nun camiño
literario con verbas esculpidas en pedra do Xardín das pedras que falan no pazo de
Fonseca en Santiago de Compostela. Comenta que o paseo comeza cunha espiral na que
están inscritos uns versos de Rosalía pertencentes ao poemario Follas Novas. Tamén
sinala que nun punto do camiño se recollen citas da poeta Luz Pozo Garza.
_____, “Maridaxe entre produtos galegos e versos no mercado”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día Mundial da Poesía”, 22
marzo 2019, p. L9.
Informa da iniciativa “Poesía a bocados”, coa que os clientes da Praza de Abastos de
Santiago recibirán material gráfico coa imaxe da campaña e folletos con poemas de
Rosalía, Curros e Manuel María, entre outros.
_____, “Slam’ poético en el Principal”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día Mundial da Poesía”, 22 marzo 2019, p. L9.
Faise eco da segunda xornada do Festival de Poesía para o Corpo Principal, que acollerá
un slam poético no que participarán Iolanda Zúñiga, Oriana Méndez, Carmen Conde,
Vanessa Glemsel, Luix Kaf, Malvares Moscoso, Clara Gayo e Silvia Casal. Haberá tamén
dous coloquios nos que participarán Sonia Moll, Lucía Aldao, Pablo X. Suárez, Marta
Dacosta, Luís Tosar, Henrique Alvarellos e Mario Regueira.
_____, “Carme Adán”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 22 marzo 2019, p. L9.
Indica que Carme Adán ofrecerá detalles do seu libro Feminicidio. Unha nova orde
patriarcal en tempos de submisión o 22 de marzo na Casa das Mulleres Xohana Torres.
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_____, “Historia y literatura a través del cine”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Exposición”, 28 marzo 2019, p. L9.
Fai alusión á novela A Esmorga de Blanco Amor e cita a autores como Castelao ou
Cunqueiro a propósito da inauguración, na Cidade da Cultura, da exposición ‘Recreando
personaxes’.
_____, “Comienza la Semana da Novela Negra”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 30 marzo 2019, p. L9.
Dá conta do comezo da Semana da Novela Negra na Libraría Pedreira, en Santiago de
Compostela, por onde pasarán autores como Bieito Iglesias, Manuel Rivas, Domingo
Vilar, Pedro Feijoo e Manuel Esteban.
_____, “A poesía galega dase a coñecer en Oporto”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 30 marzo 2019, p. L9.
Informa sobre a presentación de Arrincando Marcos, editada por Positivas, en Portugal
para achegar a poesía galega ao país luso. Destácanse as composicións de Eduardo
Estévez, Paula Carballeira, Raúl Gómez Pato, Roi Vidal, Rosalía Fernández Rial, Suso
Díaz e Xabier Xil Xardón.
_____, “Santiago se llena de libros en abril”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Iniciativas literarias”, 4 abril 2019, p. L9.
Recolle as distintas iniciativas literarias organizadas en Santiago de Compostela durante
o mes de abril. En primeiro lugar alude á Feira do Libro, que terá lugar na Alameda
compostelana entre o 28 de abril e 25 de maio; continúa coa Semana da Novela Negra
organizada pola libraría Pedreira, na que terá lugar a presentación do libro (Xerais, 2018)
de Pedro Feijóo; segue coa sesión de contacontos da man de Soledad Felloza na biblioteca
Ánxel Casal; e finaliza coa charla de Diego Ameixeiras progamada para o Día do Libro.
_____, “Pilar García Rego, Suso de Toro y Daniel Asorey”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 2 maio 2019, p. L9.
Sinala que a Feira do Libro de Santiago de Compostela acolle, na xornada do 2 de maio,
media ducia de presentacións literarias, nomeadamente de Susana Aliano, Francisco
Fernández Naval e Manolo Figueiras, Suso de Toro, Pilar García Rego e Daniel Asorey.
_____, “Reflexións sobre a figura e obra de Rosalía de Castro”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Divulgación”, 3 maio 2019, p.
L10.
Informa sobre a celebración dun encontro na Casa de Rosalía, onde a Fundación Rosalía
de Castro mais a Universidade de Vigo celebrarán unhas xornadas para reflexionar sobre
a figura e a obra da escritora padronesa.
_____, “La Feira do Libro se llena de actividad en su recta final”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 3 maio 2019, p.
L10.
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Dá conta sobre a actividade realizada na Feira do Libro de Santiago de Compostela e de
como a organización da feira encara a parte final da mesma.
_____, “Música, talleres y una ruta acompañarán hoy a los libros”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Feria”, 4 maio 2019, p. L10.
Informa sobre a ruta que se realizará co gallo da Feira do Libro de Santiago de
Compostela. Asemade, achega información sobre algúns escritores e escritoras asistentes,
como é o caso de Ledicia Costas, Raquel Senra ou Manuel Portas.
_____, “Comienza el Banquete de Conxo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 4 maio 2019, p. L10. Prn
Faise eco da celebración que trata de simular ao banquete realizado en 1856 por
persoeiros como Eduardo Pondal ou Manuel Murguía.
_____, “Semana das Lerias Galegas no instituto As Fontiñas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Educación”, 22 maio 2019, p.
L10.
Dá conta da posta en marcha da primeira edición da Semana das Lerias Galegas,
organizada polo instituto As Fontiñas de Santiago de Compostela co obxectivo de
dinamizar a lingua galega nun contexto urbano.
_____, “Paula Carballeira”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 25 maio 2019, p. L9.
Indica que Paula Carballeira presentará Hai quen escolle os camiños máis longos o 25 de
maio nun percorrido que partirá de Edicións Positivas para dirixirse á Finca Espiño. Ao
rematar a ruta, haberá unha explicación histórica e intervirán a autora e o editor, Francisco
Macías.
_____, “Agís acerca la faceta viajera del padre Sarmiento”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Publicación”, 1 xuño 2019, p. L10.
Faise eco da presentación do volume O padre Sarmiento, viaxeiro, de Marcelino Agís o
4 de xuño no salón de actos da Facultade de Filosofía. Explica que o traballo se achega á
faceta viaxeira do autor e que o lector poderá acompañar ao padre Sarmiento nas súas tres
viaxes a Galicia.
_____, “Vinte entidades lembran a Xabier P. Docampo hoxe na biblioteca Ánxel Casal”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Literatura”, 4 xuño 2019, p. L10.
Informa da homenaxe a Xabier P. Docampo que se realizará na Biblioteca Ánxel Casal e
na que participarán vinte entidades e centros educativas. O acto consistirá na lectura dos
seus textos e nunha charla da man de María Jesús Fernández. A Asociación Galega do
Libro Infantil e Xuvenil entregaralle á familia do autor unha figura conmemorativa da
homenaxe que se lle ía facer en vida.
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_____, “Marcelino Agís”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Literatura”, “Presentacións”, 4 xuño 2019, p. L10.
Informa da presentación do libro O padre Sarmiento, viaxeiro, de Marcelino Agís. No
acto, acompañarán ao autor Óscar Parcero, Rafael Fontoira e Ana Cancela.
_____, “Teresa Moure”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Literatura”, “Presentacións”, 4 xuño 2019, p. L10.
Indica que a autora Teresa Moure dará detalles do seu libro Herba moura no CC de Santa
Marta.
_____, “El ‘tesoro’ de los viajes a Galicia del padre Sarmiento”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Publicación”, 5 xuño 2019, p.
L10.
Informa da presentación do libro de Marcelino Agís O padre Sarmiento, viaxeiro, na
Facultade de Filosofía.
_____, “Santiago estrechará lazos literarios con La Habana en la Selic”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Semana do Libro
de Compostela”, 7 xuño 2019, p. L10.
Faise eco da celebración da terceira edición da Semana do Libro de Compostela (Selic),
que nesta ocasión ten como cidade invitada La Habana. Presentaron a edición Braca
Novoneyra, Henrique Alvarellos e Celia Recarey. Entre os autores que presentaron os
seus traballos están María Xosé Porteiro, José de Cora, Estevo Creus, Lucía Aldao, Paula
Carballeira e Severino Fernández Abel. Ademais, tiveron lugar coloquios con Diego
Ameixeiras, Alejandro Tobar, Jean Pierre Garnier e Celso Fernández Sanmartín. Inma
López Silva, Helena Villar Janeiro, Xosé A. Perozo e Manuel Portas guiarán rutas
literarias.
_____, “A Quintana se vuelve más literaria”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Semana do Libro de Compostela”, 8 xuño 2019,
p. L9.
Recolle información sobre a terceira edición da Semana do Libro de Compostela (Selic).
Indica que Martiño Suárez falará de Bestiario do vestiario. José Luis Casteleiro e Carlos
Sardiña asinarán exemplares de Mitos e lendas na Galicia máxica e José de Cora
presentarán os seus últimos traballos. Ademais, Inma López Silva, será a guía da ruta “A
Compostela dos libros propios e alleos”.
_____, “Celso F. Sanmartín y Benxamín Otero”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, 24 xuño 2019, p. L9.
Comenta que os locais Borriquita e Modus Vivendi de Santiago de Compostela acollen,
o día 24 de xuño, o espectáculo No tempo dun café da man de Celso F. Sanmartín e
Benxamín Otero.
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_____, “María Xosé Queizán”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Publicaciones”, 26 xuño 2019, p. L9.
Anuncia que María Xosé Queizán presentará, na Libraría Lila de Lilith de Santiago de
Compostela, a tradución ao castelán do seu libro A semellanza (1988). Tamén sinala que
é a primeira obra da autora que se trasladou ao español.
_____, “Un recital da voz a escritoras pioneras, rebeldes y olvidadas”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Palabra de muller”, 14
outubro 2019, p. L6.
Comenta que a biblioteca pública Ánxel Casal súmase á celebración do Día dás Escritoras
co recital ‘Palabra de muller’ e que varias persoas representativas da sociedade galega
prestarán a súa voz para homenaxear a autoras pioneiras, rebeldes, silenciadas,
inxustamente tratadas e incompresiblemente esquecidas.
_____, “Fallece Uxío Novoneyra que fue velado en Bonaval”, La Voz de Galicia,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Hemeroteca”, 30 outubro 2019, p. L10.
Lembra o vinte aniversario do pasamento de Uxío Novoneyra publicando a noticia da
hemeroteca de 1999.
_____, “Arantza Portabales llega al escenario con ‘Deje su mensaje...”, La Voz de Galicia,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 25 novembro 2019, p. L6.
Indica que a novela Deixe a súa mensaxe despois do sinal, de Arantza Portabales, ademais
de traducirse ao castelán, ao italiano e ao hebreo, tamén se traducirá ao alemán en 2020.
Amais, a compañía de teatro Tantaka levouna a escena.
García-Bodaño, Salvador, “Ateneo de Santiago, novas actividades”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “No pasar los días”, 20 xaneiro 2019, p. 3.
Ofrece unha listaxe de todas actividades programadas no Ateneo de Santiago para o
primeiro trimestre do ano. De interese literario, está, en primeiro lugar, a presentación do
libro Golpistas e verdugos de 1936, do grupo de investigación Histagra, o día 23 de
xaneiro. En segundo lugar a conferencia ‘Rosalía de Castro: en busca da biografía
perdida’ impartida pola filóloga María Xesús Lama o día 28 de xaneiro. E finalmente un
encontro do Club de Lectura para debater arredor da novela Morgana en Esmelle de
Begoña Caamaño o día 12 de febreiro.
_____, “A afirmación de Galicia”, El Correo Gallego, “Opinión”, “No pasar dos días”,
31 marzo 2019, p. 3.
O poeta Salvador García-Bodaño explica os seus compromisos político-ideolóxicos coa
causa galeguista e declara abertamente o seu empeño na defensa da cultura e da lingua
galegas, feito que se ve reflectido no seu afán monolingüe á hora de escribir poesía. Ao
mesmo tempo lamenta a situación de continuo ataque e desamparo que está a sufrir o
idioma de Galicia e a actitude aséptica da clase dirixente ante esta problemática.
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García Carragal, Ángel, “Moncha Fuentes: ‘O mar que nos leva”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&análisis”, 23 decembro 2019, p. 22.
Comenta que descubriu a Moncha Fuentes como escritora a través dunha noticia de prensa
na que se dá a coñecer que esta significada marinense foi gañadora dun dos importantes
Premios da Crítica de Galicia 2019 pola súa novela O mar que nos leva (Xerais, 2018) e
ofrece un breve resumo do seu argumento. Así mesmo verte algúns datos sobre a vida e
traxectoria da súa autora e matiza que O mar que nos leva é a súa opera prima.
García Iglesias, José Manuel, “Cavilacións”, El Correo Gallego, “Opinión”, 5 setembro
2019, p. 2.
Co gallo da publicación do volume Cavilacións (Ir Indo, 2018) de Bieito Ledo repasa a
traxectoria vital deste autor como sacerdote, tendo en conta a súa infancia e o seu traslado
a Vigo a partir de 1975. Tamén apunta o feito de que puxo en marcha o proxecto da
Enciclopedia Galega Universal ou as súas responsabilidades como presidente da
asociación Premios da Crítica de Galicia. Do libro di que é un conxunto de relatos curtos
que seguen o rumbo de carácter autobiográfico iniciado por este escritor coa publicación
de Aconteceres (Ir Indo, 2006).
García López, Xoán A. “Que xente leva o meu carro”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “La
ventana”, 12 xaneiro 2019, p. 4.
Comeza explicando como o seu profesor de lingua e gramática na escola lle explicou que
‘xente’ é unha palabra invariable, que fai alusión a un conxunto de persoas e que, polo
tanto, leva o plural xa incorporado, e de como esta lección lle quedou gravada na memoria
de por vida. Porén tamén conta que tivo a necesidade de asegurarse de que isto fose así
en tanto que tiña escoitado e lido o seu uso con falso plural, e que acabou por determinar
que o seu profesor estaba no certo. Para exemplificar este uso fai alusión ás novelas A
xente da barreira, publicada en 1950 por Ricardo Carvalho Calero, e Xente ao lonxe e
Teatro para a xente, publicadas por Eduardo Blanco Amor nos anos 1972 e 1974
respectivamente.
García Mañá, Luís Manuel, “A fronteira do encontro”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 3
abril 2019, p. 15.
Comenta que durante a súa participación nunha conferencia sobre “A fronteira lusoespañola” celebrada en Málaga coincidiu co que fora fiscal xefe provincial e senador,
Antonio Morales, e o que tamén fora comisario xefe provincial, José Gutiérrez
Valenzuela, a quen lles regalou uns exemplares dos Seis poemas galegos de Federico
García Lorca. Tamén indica que a partir de entón todas as súas conversas se enchouparon
do poeta granadino e continúa o artigo apuntando algúns datos sobre a vida e obra de
García Lorca.
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García-Negro, María do Carme, “O himno pola metade”, El Progreso, “Opinión”, p. 15/
Diario de Pontevedra, “Opinión&análisis”, p. 19, 29 xullo 2019.
Informa de que ten asistido a varios eventos nos que o himno galego foi interpretado até
a metade e reflexiona sobre os por ques de que isto suceda. Neste entramado explica a
situación de amparo por parte da lei da que goza o himno e reproduce os artigos da Lei
5/1984 do 29 Maio onde se plasma o seu status legal. É así que comenta que no artigo 4
se establece o poema “Os Pinos” de Eduardo Pondal, con música de Pascual Veiga, como
o himno de Galicia.
García Negro, Mª. Pilar, “Nós, os adaptados”, Sermos Galiza, “Opinión”, “Xigantescos
olmos”, 10 xaneiro 2019, p. 4.
Indica que hai 85 anos, no mes de xullo de 1933, Vicente Risco publicaba na revista Nós
o seu ensaio Nós, os inadaptados. Describe o contido e reflexiona sobre el na actualidade.
_____, “Machismo con saias. Feminismo banal e venal”, Sermos Galiza, n.º 337,
“Opinión”, “Xigantescos olmos”, 7 marzo 2019, p. 4.
A propósito dunhas afirmacións do Papa a respecto de que todos os feminismos acaban
en machismo con saias, a autora do artigo, moi acedamente, crítica estas afirmacións,
sinala a estrutura de dominación patriarcal instaurada na Igrexa católica e recoméndalle
ao pontífice a lectura dalgúns poemas de Rosalía de Castro.
García Negro, María Pilar, “A iconoteca de Curros”, Sermos Galiza, n.º 345, “Opinión”,
“Xigantescos olmos”, 9 maio 2019, p. 4.
Sinala que en 1896 Manuel Curros Enríquez publicaba no xornal da emigración La Tierra
Gallega, que el mesmo dirixía, unha serie de artigos baixo o título ‘Hijos ilustres de
Galicia’ na que ía achegando pequenas biografías e estudos críticos de escritores
contemporáneos a el. Continúa citando algún dos nomes que apareceron nesas páxinas,
con especial atención á comparación que fai entre Rosalía de Castro e Filomena Dato
Muruais. Máis adiante indica que a Rosalía se ligan os conceptos de ‘viril’ e ‘ameazadora’
e que estas definicións dialogan con distintos versos pertencentes ao poemas que Curros
lle dedicou á de Padrón. Finaliza salientando que teñen en común todas as figuras
biografadas e preguntándose cal é a iconoteca das e dos escritores de hoxe.
_____, “Continuaremos a facer xustiza”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Tribuna”, 26
xuño 2019, p. 14.
Comeza comentando o ‘doloroso’ sarcasmo que é que a posta en marcha da ‘autonomía’
galega coincidise coa marxinación da persoa e obra de Ricardo Carvalho Calero, autor do
primeiro anteproxecto do Estatuto Galego de preguerra. Continúa dicindo que tan certo
como este feito foi que Carvalho recibiu o recoñecemento e o aplauso de diversos axentes
sociais, políticos e culturais do valor enorme dunha vida e dunha obra extensa e rigorosa
posta ao servizo da significación colectiva do pobo galego. Así mesmo, fala de que
sempre tratou, aos seus discípulos, con afecto e con benevolencia e que confiaba en que
estes fosen o relevo daquela súa xeración interrompida pola barbarie da guerra civil.
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Finaliza comentando que nada galego, nada da historia, cultura e literatura de Galicia lle
foi alleo e que ese é o motivo de que diga que continuarán a lle facer xustiza.
_____, “Saudades”, Sermos Galiza, n.º 361, “Opinión”, “Xigantescos olmos”, 4 xullo
2019, p. 4.
Reflexiona sobre a pouca liberdade da que goza hoxe en día o profesorado de ensino
medio á hora de deseñar e impartir os seus programas a partir dunha historia dunha
exalumna súa do Instituto Eusebio da Guarda da Coruña. Neste contexto conta unha
anécdota de cando compartiu coa poeta Pilar Pallarés un segundo curso nese mesmo
centro e que ten que ver con como artellaron un programa conxunto para as materias de
galego e español. Cando amenta a Pallarés comenta que vén de ser homenaxeada co gallo
da entrega, por parte da AELG, do E de escritora na súa terra.
_____, “Actividade cultural”, Sermos Galiza, n.º 373, “Opinión”, “Xigantescos olmos”,
21 novembro 2019, p. 4.
Reflexiona sobre a situación actual do panorama cultural galego e pregúntase se esta pode
existir e existe separada da realidade social, material e política en que nace e se
desenvolve. Neste entramado alude ao poemario As rúas do vento ceibe de Manuel María.
_____, “Ser diferente é ser existente”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Decotío”, 10
decembro 2019, p. 16.
Artigo sobre a exposición que se vai realizar no Museo do Pobo Galego chamada Nos, de
onte a hoxe: cen anos de historia. Ademais da homenaxe á revista, adiántase o centenario
das Irmandades da Fala, a celebración da I Asamblea Nacionalista Galega, a resurreción
do boletín A nosa terra e a fundación do Seminario de Estudos Galegos. Lembra o legado
de autores como Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas, Ánxel
Casal e demais. Tamén recorda que o próximo Día das Letras Galegas está dedicado a
Carvalho Calero, vinculado aos autores mencionados anteriormente.
García Negro, Pilar, “Castelao e Nós”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Firma invitada”,
12 decembro 2019, p. 2.
Comeza falando do 50 aniversario dun artigo que escribira Eduardo Blanco Amor no
Correo Gallego e no cal homenaxeaba a Castelao. Nel, falaba da publicación de As cruces
de pedra na Galiza, a estrea de Os vellos non deben de namorarse e da edición de Sempre
en Galiza. O artigo remata falando dunha exposición chamada Nós de onte a hoxe: 100
anos de historia que se realizará no Museo do Pobo Galego. Tamén lembra que Risco,
Otero, Cuevillas, Castelao, Carvalho, Blanco Amor e demáis son “artífices e
colaboradores nunha empresa cultural galega escrita con letras de ouro no noso pasado
recente”.
Gómez, Cuca M., “Última sesión de cine clandestino”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Ocio”, 4 xaneiro 2019, pp. 62-63.
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Informa da presentación do libro Ám@me (Galaxia, 2018), de Chus Oliveira e Amada
Traba, no Espazo Nemonon de Pontevedra nun acto organizado polo Ateneo de
Pontevedra o día 3 de xaneiro coa participación de Lola Varela.
_____, “Estoy inspirada por la poesía”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Encuentro”, 11 xaneiro 2019, pp. 62-63.
Informa da celebración dunha nova sesión do ciclo ‘Teñamos a poesía en Paz’ o día 10
de xaneiro na Libraría Paz de Pontevedra, na que participaron os escritores Antía Otero,
Fran Alonso e Noelia Gómez para falar dos seus libros O cuarto das abellas (Xerais,
2016), Terraza (Xerais, 2017) e O xiro (Xerais, 2018).
_____, “Cansadita de tanta helada”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Lecturas”, 12 xaneiro 2019, pp. 62-63.
Indica que os alumnos do IES Torrente Ballester de Pontevedra realizaron a visita guiada
sobre María Victoria Moreno que comeza na ponte da Avenida de Vigo.
_____, “Una insignia pontevedresa”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Reconocimiento”, 13 xaneiro 2019, pp. 70-71.
Comenta que a escritora Emma Pedreira presentou o día 12 de xaneiro o seu poemario
Antídoto (Alvarellos, 2018) na Librería Paz de Pontevedra acompañada do editor
Henrique Alvarellos.
_____, “¡Que viva Pepe o Torneiro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Centenario”, 14 xaneiro 2019, pp. 34-35.
Recolle unhas verbas que Fina Casalderrey escribiu en homenaxe a José Pérez
Casalderrey polo seu centenario. Tamén sinala que o texto onde se recollen estas palabras
foi lido durante o xantar celebrado en Vilagarcía en conmemoración do exalcalde
pontevedrés.
_____, “Un reencuentro muy inesperado”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 18 xaneiro 2019, pp. 70-71.
Dá conta dun encontro entre o escritor e ilustrador da obra gañadora do I Premio María
Victoria Moreno cos membros do Clube de Lectura de O Salón de Pontevedra. Trátase
do libro O bestiario científico de Anxos Nogueirosa (Urco Editora, 2018) de Antonio
Manuel Fraga e Víctor Rivas.
_____, “Siete días para divertirme y desconectar”, Diario de Pontevedra, “revista!”,
“Álbum”, “La semana de”, 26 xaneiro 2019, p. 13.
Informa sobre as principais actividades levadas a cabo na contorna da cidade de
Pontevedra, entre as que se atopan algunhas representacións teatrais e a presentación do
libro 1306/36, de Fernando Salgado.
_____, “Días de lluvia y manta en el sofá”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, “De
café con Cuca”, “Literatura”, 1 febreiro 2019, pp. 70-71.
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Informa do acto de presentación do ensaio Feminicidio. Unha nova orde patriarcal en
tempos de submisión (Galaxia, 2018) de Carme Adán na Casa das Campás de Pontevedra.
Indica que, xunto a autora, estiveron a editora Malores Villanueva e o deputado Luís Bará.
_____, “Nada puede salir mal”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, “Lectura”, 3 febreiro 2019, pp. 70-71.
Dá conta da presentación do libro Ficar (Urutau, 2018) de Cristina Corral na Librería Paz
de Pontevedra o día 2 de febreiro nun acto no que a autora estivo acompañada da tamén
poeta Lucía Novas e o editor Wladimir Vaz.
_____, “A vueltas con las reformas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Lecturas”, 7 febreiro 2019, pp. 70-71.
Informa da presentación do libro O anticonto da pedra do cervo (2018) de Buenaventura
Aparicio o día 6 de febreiro na libraría Paz de Pontevedra. Apunta que no acto
participaron o editor Rafael Quintía, Valentín G. Bóveda e o xornalista Antón Xil.
_____, “Me enfrento a un dilema”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 9 febreiro 2019, pp. 62-63.
Informa, no apartado “Proyección”, da proxección da película Castelao. De chumbo a
verba no Teatro Principal de Pontevedra o día 8 de febreiro. Así mesmo faise eco, baixo
a epígrafe “Lecturas”, da presentación do libro Non o saben as estrelas (Xerais, 2018) de
Diego Alfonsín na Libraría Paz de Pontevedra nun acto no que o autor estivo acompañado
da poeta Támara Andrés. Tamén anuncia, no apartado “Cuentos”, que Anxo Moure,
acompañado do seu Nubinete, estivo en varios centros escolares de Pontevedra
compartindo contos cos escolares.
_____, “Soy fan de la ‘Estación violenta”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 13 febreiro 2019, pp. 58-59.
Informa da proxección do filme A estación violenta na Facultade de Ciencias da
Comunicación da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra e apunta que esta
película está baseada no libro homónimo publicado por Manuel Jabois no ano 2008 da
man de Edicións Morgante.
_____, “Cita con la poesía por San Valentín”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 15 febreiro 2019, pp. 70-71.
Informa da celebración dunha nova xornada do ciclo ‘Teñamos a poesía en Paz’
organizado polo Libraría Paz de Pontevedra e indica que participaron os poetas Antonio
García Teijeiro e Berta Dávila, quen falaron das súas últimas publicacións e recitaron
algúns dos seus poemas acompañados da tamén poeta Támara Andrés.
_____, “Un auténtico fin de semana de cine”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 17 febreiro 2019, pp. 70-71.
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Informa da celebración dunha das xornadas do ciclo ‘Vermú entre libros’ organizado pola
Libraría Paz de Pontevedra o día 16 de febreiro. Recolle a participación da escritora María
Xosé Queizán para presentar a súa autobiografía Vivir a galope (Xerais, 2018),
acompañada da xornalista Llerena Perozo Porteiro.
_____, “La vida siempre es mejor con libros”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 15 marzo 2019, pp. 66-67.
Sinala, no apartado “Libros”, que o poeta Estevo Creus presentou, o día 14 de marzo, o
seu no libro O lugar que non hai (Chan da Pólvora, 2018) na Librería Paz de Pontevedra
e que o fixo acompañado do editor Antón Lopo. Tamén indica, baixo a epígrafe de
“Poesía”, que o poeta, historiador e xornalista Antonio Manilla protagonizou, o día 14 de
marzo, unha nova sesión do ciclo ‘6 días, 6 poetas’ celebrado en Pontevedra.
_____, “Con gafas de sol y rebequita”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Cultura”, 17 marzo 2019, pp. 70-71.
Comenta que o poeta Javier Almuzara, gañador do premio Emilio Alarcos, cerrou, o día
16 de marzo, o ciclo ‘6 días, 6 poetas’, organizado pola Universidade de Vigo en
Pontevedra.
_____, “Concierto en buena compañía”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Cultura”, 18 marzo 2019, pp. 34-35.
Informa da celebración dun vermú entre libros na Libraría Paz de Pontevedra coa
presenza dos poetas Ismael Ramos e Lucía Aldao para falar do primeiro libro en solitario
desta última, Todo isto antes era noite (Apiario, 2018).
_____, “Menuda fiesta, Campolongo”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Lecturas”, 26 marzo 2019, p. 54.
Informa da participación da escritora Eli Ríos na inauguración da Sala VIP do Salón do
Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra a través dun encontro cos alumnos de Secundaria
e Bacharelato a partir da obra DX.
_____, “No me gusta el nuevo invierno”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 4 abril 2019, p. 58-59.
Informa de que a Casa das Campás de Pontevedra acolleu, o día 3 de abril, un relatorio
sobre a novela Guías Caninos (Aira, 2018) de Bieito Iglesias no que participaron, xunto
ao seu autor, o historiador Carlos Méixome, o ilustrador Xulio Gayoso e o editor César
Lorenzo.
_____, “Pontevedra, el mejor destino”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Encuentro”, 12 abril 2019, p. 70.
Recolle información sobre unha das xornadas celebradas na Libraría Paz de Pontevedra
no marco do ciclo ‘Teñamos a poesía en Paz’ na que participaron os poetas Carlos Lixó
e Oriana Méndez.
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_____, “Esperando por ‘Gladiator”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Letras”, 15 abril 2019, pp. 34-35.
Informa da celebración dun taller literario guiado polo escritor Manuel Vilas para
clausurar o Festival Internacional de Poesía de Pontevedra Pontepoética na Casa da Luz
desta cidade.
_____, “Me siento melancólica”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, “Poesía”, 14 abril 2019, pp. 62-63.
Informa da celebración do recital de clausura do Festival Pontepoética e da participación
de Yolanda Castaño, quen presentou o evento, Silvia Penas, Jan Wagner, Antònia Vicens,
Baldo Ramos, Castillo Suárez, Ismael Ramos, Pilar Pallarés, e Manuel Vilas.
_____, “Celebrando el Día del Libro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Libros”, 24 abril 2019, pp. 58-59.
Recolle a celebración a Semana do Libro no CEIP de Ponte Sampaio de Pontevedra,
dando conta, entre outras actividade, da visita ao Centro de Día Boas Apertas, onde varios
alumnos realizaron lecturas por parellas.
_____, “Mi agenda vuelve a estar llena”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Libros”, 25 abril 2019, pp. 58-59.
Faise eco da celebración, ademais do Día do Libro, da Semana da Lectura na residencia
Soremay de Pontevedra. Así mesmo anuncia que a actividade contou coa participación
de Fina Casalderrey, Carmen Quinteiro e Andrés Dacosta.
_____, “Alimentando el espíritu”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, “Literatura”, 27 abril 2019, pp. 62-63.
Informa da celebración dun taller de creación literaria no Pazo de Pontevedra baixo o
título ‘A ciencia das letras: Ciencia, poesía e viñetas para constelar ideas e emocións’.
Tamé sinala que a primeira xornada deste obradoiro correu da man da poeta Estíbaliz
Espinosa.
_____, “Ante los bajones, mucha actividad”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, “Lecturas”, 9 maio 2019, pp. 58-59.
Informa da presentación do libro A gran travesía de Chiruca Macallás na Libraría Paz de
Pontevedra nun acto no que participaron o autor, Xurxo Souto, Salvador Rodríguez e Lola
Ribeira.
_____, “Sin trono de hierro pero llena de libros”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º
960, “Álbum”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 25 maio 2019, p. 13.
Dá conta da celebración do Concerto das Letras Galegas no Sexto Edificio do Museo de
Pontevedra e informa de que se interpretaron poemas musicados de Rosalía de Castro e
Curros Enríquez. Tamén alude ao acto de presentación do libro Extraordinario de Antón
Lopo publicado no ano 2018.
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_____, “Sin sayo antes del 40 de mayo”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Poesía”, 31 maio 2019, pp. 58-59.
Sinala, no apartado de “Poesía”, que o Pazo de Mugartegui de Pontevedra acolleu, o día
30 de maio, o encontro ‘Intempériome con Xela Arias’, que xirou arredor da obra da poeta
e tradutora falecida en 2003 e no que participaron Ana Romaní, Cristal Méndez, Marga
do Val e Susana Trigo. Tamén indica, baixo a epígrafe de “Lecturas”, que Buenaventura
Aparicio presentou, o día 30 de maio, o seu libro O anticonto da pedra do cervo (Museo
do Pobo Galego, 2018) nun acto no que, xunto ao autor, estiveron Rafael Quintía e
Valentín G. Bóveda.
_____, “Disfrutando del modo ‘slow”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Despedida”, 10 xuño 2019, pp. 46-47.
Anuncia que o Teatro Principal de Pontevedra acolleu, o día 9 de xuño, a sesión de
clausura do encontro internacional de contadores de historias Sete Falares. Así mesmo
sinala a participación de Tâmara Bezerra, Ángela Arboleda, Carolina Rueda, Xurxo
Souto, Cándido Pazó e Pavís Pavós.
_____, “Ni hacer las cosas mal me sale bien”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Cultura”, 24 xullo 2019, pp. 66-67.
Comenta que Xosé Fuentes Alende presentou, o día 23 de xullo, no Museo de Pontevedra
a súa última obra, Os Exvotos na relixiosidade popular galega (Andavira, 2019), coa que
gañou o I Premio de Investigación ‘Olimpo Arca’ do Concello de Cuntis.
_____, “De vinos y dramas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”, “De
café con Cuca”, “Literatura”, 3 agosto 2019, pp. 62-63.
Recolle a nova de que a editorial Urutau presentou o libro A mama por cima dos tellados
e o meu amor de Maria Azenha nun acto no que participaron, xunto a súa autora, a poeta
Carla Carbatti e o editor Wladimir Paz.
_____, “Ampliando mis círculos”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 25 agosto 2019, pp. 62-63.
Dá conta da celebración da XL Festa do Gaiteiro en Soutelo de Montes como homenaxe
ao gaiteiro Avelino Cachafeiro, así como da conmemoración do 50º aniversario da
publicación do seu libro Voando cas aas da vida.
_____, “Arte con mensaje y sonidos del mar”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 4 setembro 2019, pp. 54-55.
Informa da inauguración dunha exposición no Pazo Provincial de Pontevedra que, baixo
o título ‘Sempre Marzo’, acolle música e poesía coa que 33 artistas manifestan o seu
compromiso coa loita feminista. Así mesmo matiza que está organizada pola editorial A
Xanela e comisariada por Yolanda Castaño.
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_____, “El otoño empieza lleno de propuestas”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º
973, “Álbum”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 28 setembro 2019, p. 13.
Apunta o interesante que foi o acto de presentación, celebrado en Pontevedra, do libro
Alfredo de la Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de
Literatura Galega para escolares de instituto da autoría de Xesús Alonso Montero e
publicado pola RAG no ano 2018.
_____, “La cerveza como protagonista”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 4 outubro 2019, pp. 70-71.
Faise eco da participación de Susana Sanches Arins nas actividades do Salón do Libro de
Pontevedra, concretamente no encontro do club de lectura da Residencia de Maiores de
Campolongo para falar do seu libro Tu contas e eu conto (Atravês, 2018).
_____, “La realidad de las aulas de cerca”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 17 outubro 2019, pp. 58-59.
Anuncia que as e os poetas Sonia Marpez, Juan Bello e Claudia González foron os
protagonistas do encontro literario ‘Teñamos a poesía en Paz’ celebrado na Libraría Paz
de Pontevedra o día 16 de outubro. Así mesmo comenta que a poeta Tamara Andrés foi
a encargada de coordinar e conducir o acto.
_____, “Pontevedra es puro teatro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 21 outubro 2019, pp. 34-35.
Sinala que José Luis Villalba Barros foi o encargado de presentar o acto de homenaxe
celebrado no Casal de Ferreirós de Pontevedra na honra do poeta falecido Afonso Lima,
máis coñecido como ‘Pindoulo’.
_____, “La comarca se llena de premios”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 26 outubro 2019, pp. 58-59.
Indica, no apartado “Fiesta”, que o EEI O Grupo de Marín celebrou o Día da Biblioteca
cunha sesión de contacontos nas inmediacións da escola. Tamén comenta, baixo a
epígrafe de “Cumpleaños”, que a asociación Amarinda de Mourente celebrou unha sesión
do seu club de lectura na que participou Ledicia Costas para falar da súa novela Infamia.
_____, “Mi agenda nunca está vacía”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 30 outubro 2019, p. 58.
Comenta que o XV Brumario Poético, organizado pola Fundación Cuña-Casabellas.
Fabulario Novo-Hipofanías se inaugurou no Teatro Principal de Pontevedra en homenaxe
ao escritor César Vallejo.
_____, “Sábados llenos de arte y cultura”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 24 novembro 2019, pp. 70-71.
Recolle a celebración do evento ‘Vermú entre libros’ na Libraría Paz de Pontevedra e a
participación de Daniel Asorey e Ana Cabaleiro no mesmo.
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Gómez, Joel, “La biblioteca Ánxel Casal dedicará una sección a promover la lectura
saludable”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 20 xaneiro 2019, p. L4.
Informa de que a biblioteca pública de Santiago de Compostela Ánxel Casal asume o
Proxecto Biblioterapia, que promove a lectura como apoio ao tratamento das
enfermidades mentais. O proxecto ten como antecedente a literapia, impulsada por un
grupo de médicos, filólogos, psicólogos, escritores e periodistas, entre os que se atopan
Darío Villanueva, Francisco López Barxas e Blanca Roig.
_____, “Ana Brouwer”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 29 maio
2019, p. L6.
Reflexiona sobre o pouco coñecida que é a figura da compostelá Ana Silva, rebautizada
como Ana Brouwer tras casar, e do papel que a profesora e escritora Teresa Moure tivo
na súa recuperación. A este respecto alude aos libros Um elefante no armário (Atravês,
2017) e Não tenho culpa de viver (Chan da Pólvora, 2017); o primeiro por ser unha intensa
biografía, e o segundo por incluír a tradución de oito poemas de Brouwer. Tamén amenta
os libros Eu violei o lobo feroz (Atravês, 2013) e Ostrácia (Atravês, 2013) de Teresa
Moure para defender o maxistral tratamento da autora do diálogo entre a verdade e a
mentira.
_____, “Negra sombra’ y los ‘poetisos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Santiago”, “Sin intención”, 20 novembro 2019, p. L2.
O artigo fala dun novo libro no cal Bart Vonck dialoga con Negra sombra, poñendo de
novo en valor a obra de Rosalía de Castro. É un máis dunha longa lista de autores
internacionais que se interesaron pola obra da poeta galega. Resáltase o feito de que, para
John Frederick Nims, o resto dos autores da época, coma por exemplo Bécquer, son
“poetisos” comparados con Rosalía
Gómez, Lupe, “O pan garda a memoria”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “Firma invitada”, 4 outubro 2019, p. 10.
Columna de Lupe Gómez na que fala do seu novo libro de cartas escritas a man, titulado
Fosforescencias, no que quixo iluminar “os lugares onde aniña a música humana dos
afectos”.
Gómez, Melissa, “Librería Miranda, onde nace a cultura”, Diario de Pontevedra, “Diario
do Morrazo”, 20 xaneiro 2019, contracuberta.
Dá conta da centralidade da Librería Miranda na vida cultural de Bueu, sinalando que en
2018 organizou arredor de 24 actos e participou nunha ducia máis. Entre os autores que
visitaron a libraría en 2018 atópanse Manuel Rivas, Pedro Feijoo e Xurxo Souto, entre
outros.
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Gómez Dorrego, Chus, “España monolingüe”, Diario de Pontevedra, “Y Además”,
“Non tes tu fe”, 15 xaneiro 2019. p. 16.
Relata a vivencia de cando viaxou a Liverpool nunha viaxe de inmersión lingüística e das
conversas sobre os idiomas cooficiais no Estado español co resto de mozos e mozas que,
coma ela, viaxaban a Inglaterra para aprender inglés. Conta que estes recordos lle viñeron
á lembranza a partir dunha reportaxe que Álvaro Colomer publicou en La Vanguardia e
no que fala da asimetría na circulación de textos entre os distintos sistemas literarios
presentes no Estado español. A este respecto fai alusión á escritora Ledicia Costas e a súa
novela para público infantil Escarlatina, a cociñeira defunta, coa que gañou o Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil e coa que obtivo recoñecemento máis alá das
fronteiras do territorio galego.
_____, “Polo pan dos seus fillos”, Diario de Pontevedra, “Y Además”, “Non tes tu fe”,
12 febreiro 2019, p. 16.
Comeza reproducindo un poema pertencente ao libro Das últimas mareas (1994) de Ana
Romaní, co que se iniciou un acto de homenaxe a unha serie de mulleres que loitaron
contra a construción da fábrica de Ence na ría de Pontevedra. Informa que esta veneración
foi celebrada na praza dos Praceres de Pontevedra e relata a historia de loita e
reivindicación destas mulleres que defenderon o seu medio de vida até as últimas
consecuencias.
González, Ana, “La Ruta Rosaliana”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 14 maio 2019, p. 31.
Comenta a súa participación nunha actividade cultural organizada polos concellos de
Ames, Santiago, Brión e Padrón que consistiu nunha serie de visitas guiadas a puntos
relacionados coa vida e a obra da escritora Rosalía de Castro, lamentando a escasa
participación en xeral, sobre todo de persoas residentes na cidade apostólica.
González, Víctor, “Merdeiros’ supuestamente”, La Región, “Opinión”, 17 febreiro 2019,
p. 34.
A propósito falar da repercusión política da presenza dos “merdeiros” no Entroido na
cidade olívica, Víctor González fai alusión á emoción de ler Rosalía, Cunqueiro, Curro e
Celso Emilio.
González García, Miguel Anjo, “Xa van setenta e cinco anos” Diario de Ferrol,
“Opinión”, “Espazo libre”, 10 marzo 2019, p. 19.
Sinala as dúas efemérides que se celebran en Galicia no día 10 de marzo, por unha banda
o Día da Clase Obreira Galega, en lembranza de Amador e Daniel, sindicalistas ferroláns
asasinados pola policía franquista. Pola outra o 75 aniversario da publicación do Sempre
en Galiza de Castelao, do que reproduce algunhas pasaxes.
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_____, “Poñamos en valor o rural”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 17 abril
2019, p. 6.
Reproduce unhas palabras de Castelao que rezan: “As nosas vacas teñen o presebe na
Galiza e os tetos en Madrid e quen non lle da de comer a vaca, non ten dereito a muxila”;
para explicar a situación do rural galego que, ao igual que en todo o planeta, está a sufrir
o envite do neoliberalismo en todos as súas frontes.
González Martínez, Xosé, “Himnos e bandeiras”, El Progreso, “Opinión”, 8 xaneiro
2019, p. 26/Faro de Vigo, “Esquelas/Cierre”, “Tribuna del lector”, 4 xaneiro 2019, p. 46.
No centenario da creación do Himno Galego o autor do artigo conta como soubo el da
súa existencia nun tempo no que estaba prohibido interpretalo en público e como
conseguiron sacalo da clandestinidade e consagrar o seu uso en certos actos e cerimonias,
sobre todo de corte relixioso. Tamén fai alusión á xénese da estreleira ou bandeira
nacionalista e do seu papel na súa creación e socialización. Para dar conta destes feitos
recolle uns versos do himno, pertencentes ao poema “Os Pinos” de Eduardo Pondal.
_____, “Día da galeguidade empresarial para Isaac Díaz Pardo”, Diario de Pontevedra,
“Opinión & Análisis”/El Progreso, “Opinión”/ La Región, “Opinión”, p. 31/Faro de
Vigo, “Tribuna del lector”, 17 xaneiro 2019, p. 49, 15 xaneiro 2019, p. 24.
Anuncia que o Foro E. Peinador lle adica este ano o Día da Galeguidade Empresarial a
Isaac Díaz Pardo e recolle un breve repaso pola traxectoria desta figura destacada da
cultura galega. Comeza contando unha anécdota do día da inauguración do Laboratorio
de Formas na que se ve involucrado Ánxel Fole e continúa explicando o importante papel
da empresa Sargadelos como motor imprescindíbel no progreso de Galicia e como
alicerce da galeguidade.
_____, “Empresarios que escorrentaron o medo”, El Progreso, “Opinión”, 13 marzo
2019, p. 28.
Fai alusión ao feito de que varias empresas galegas adoptaron o discurso da galeguidade
empresarial, co apoio da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística,
escenificando, por primeira vez, a constitución dun grupo de empresas que se deu a
coñecer na publicación A empresa en galego, unha edición moi coidada, na que unha
ducia de directivos anunciaban a incorporación da lingua galega a algunhas das súas
actividades. De todas elas destaca a Empresa Castromil por ter sido a máis mediática, que
editou os chamados Contos do Castromil e lle puxo a toda a frota de autobuses nomes
de escritores e personaxes da historia de Galicia.
_____, “Reconstruíndo o relato galeguista”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
15 abril 2019, p. 16.
Anuncia que o Foro E. Peinador acaba de recibir das mans do señor Alcalde de MondarizBalneario a Medalla de Ouro do Concello concedida polos méritos que recolle a acta do
acordo aprobado por unanimidade dos grupos municipais da corporación. Indica que
nesta acto se explicita que o Concello foi o berce no que se arrolou unha parte importante
da historia do pensamento económico galego, seguindo as liñas tracexadas por Alfredo
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Brañas, unha figura senlleira do rexurdimento galego de fins do século XIX, que Enrique
Peinador Lines soubo recoller e actualizar nos tempos que lle tocaron dirixir o Balneario
e a marca que comercializaba as augas de Mondariz.
_____, “Enrique Peinador, memoria dun empresario galeguista”, El Progreso,
“Opinión&Análisis”, 22 xullo 2019, p. 22.
Artigo sobre a memoria do empresario Enrique Peinador Lines, no que amenta a Ramón
Cabanillas, que fora o encargado de prensa e relacións públicas do balneario de Mondariz.
Apunta que grazas ao mecenado de Peinador, a revista Nós volvera saír do prelo logo de
ano e medio de interrupción da súa publicación por falta de financiamento.
_____, “Por unhas festas máis galegas”, Diario de Pontevedra, 30 xullo 2019, p. 26/ El
Progreso, 31 xullo 2019, p. 20/ La Región, 1 agosto 2019, p. 42, “Opinión”.
Comenta o iguais e repetitivas que son as verbenas galegas, ao servizo de empresas de
espectáculos totalmente desgaleguizadas e alude á creación da campaña ‘Mil festas máis
para a lingua galega’ explicando que naceu para combater o anterior a través de múltiples
propostas. Tamén recolle que unha das dez propostas se refería ao himno galego, xa que
era costume que na celebración da misa maior, no momento da consagración, a banda de
música interpretase os acordes do himno español, e a Asociación de Funcionarios para a
Normalización Lingüística, propuxo substituílo polo himno galego.
_____, “Os agostos da represión franquista”, Faro de Vigo, “Esquelas/Cierre”, “Tribuna
del lector”, 21 agosto 2019, p. 41/ La Región, 24 agosto 2019, p. 16/ El Progreso, 26
agosto 2019, p. 16, “Opinión”.
Nun artigo no que se lamenta que nalgúns concellos galegos nos que aínda quedan
vestixios de conmemoracións franquistas non se erixan monumentos para recoñecer a
todas as vítimas, recolle uns versos do poema “Cunetas”, de Lois Pimentel: “¡Outra vez,
outra vez o terror!/Un día e outro día, /sen campás, sen protesta./Galicia ametrallada nas
cunetas/dos seus camiños; hai un home morto na cuneta,/que ningúen coñece aínda,/unha
muller sobre o cadáver do seu home/chora”.
_____, “Facendo pé nas raíces da terra”, Diario de Pontevedra, 4 setembro 2019, p. 24/
La Región, 12 setembro 2019, p. 34, “Opinión”.
O artigo comeza falando dun video enviado por Reme Martínez, no cal aparece o seu pai,
Pepe Guindeiro, aventando a súa leira. O coidado co cal a terra estaba labrada, faille
reflexionar ao autor acerca dun ensaio de Juan Rof Carballo chamado Mito e realidade
da Terra Nai. A necesidade de ter unha visión realista para o galeguismo lémbralle unha
carta que recibiu de Xosé Neira Vilas, na cal argumentaba que o galego debe estenderse
mediante o seu uso no ámbito económico, na vida cotiá e manifestando que o ámbito
literario tiña pouca incidencia na sociedade común.
_____, “Homenaxes a Pepe Velo”, Diario de Pontevedra, “Opinión”, 29 outubro 2019,
p. 22.
Trata a figura de Pepe Velo, personaxe relevante na loita contra o fascismo e no
nacionalismo galego. Pepe Velo comezou militando nas Mocidades Galeguistas en
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Celanova, para despois aproximarse ao Partido Comunista, axudando na coordinación da
guerrilla no sur de Galicia. Debido a isto foi detido e torturado, pero finalmente logrou
escapar a Venezuela, onde participou en actividades políticas e na colectividade galega.
Coa intención de retratar a súa figura e o seu legado, o autor, en colaboración con Víctor
Velo, fillo de Pepe Velo, publica un suplemento no Faro de Vigo.
Guitián, Javier, “Corredoiras”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “En ocasiones veo grelos”,
22 febreiro 2019, p. 18.
Reflexiona sobre o rápido proceso de despoboamento do rural que se está vivindo en
Galicia coa intención de chamar a atención sobre a desaparición de boa parte dos camiños
tradicionais, chamados corredoiras. Indica que se lembrou de moitos destes camiños ao
ler un libro de Robert Macfarlane, Dan Richards e Stanley Donwood publicado por
Factoría K da man de Xesús Fraga baixo o título de Corredoira (2018).
Gutiérrez, Eduardo, “Realismo máxico austral”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 23/El Progreso, “Opinión”, p.31 “Aequo animo”, 12 xaneiro
2019.
Reflexiona sobre os resultados electorais en Brasil e as declaracións do Ministro de
Asuntos Exteriores deste país a respecto da intervención divina nestes comicios. En
relación a isto e ás crenzas e santos propios dunha determinada cultura fai alusión á Virxe
do Cristal e ao poema que Curros Enríquez lle dedicou, recollendo algún dos versos máis
memorábeis.
_____, “Letras e voces”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/ El Progreso,
“Opinión”, p. 29, “Aequo animo”, 2 febreiro 2019.
Lembra a columna de opinión que tivo Carlos Casares, “A ledicia de ler”, e tamén fai
alusión á columna de Xesús Alonso Montero, “Beauts qui legit”, interpretando a lectura
coma un gozo.
_____, “Evocación dunha adversidade”, El Progreso, “Opinión”, “Aequo animo”, 9
febreiro 2019, p. 3.
Anuncia que tras ver unha reportaxe sobre o golpe de Estado do ano 1982 el e un amigo
decidiron indagar nese suceso a través das vivencias e as lembranzas dos seus veciños e
veciñas. É así que ao longo do artigo se rememora ese episodio da historia do Estado
español e se indica que o golpe, fallido, tivo lugar un luns, e que no xoves seguinte tiñan
lugar as eleccións nas que saíu investido presidente Leopoldo Calvo-Sotelo e que isto foi
motivo de celebración en Ribadeo de forma extraordinaria, en tanto que este político tiña
vínculos con esta vila. Para ilustrar isto último rescata unhas declaracións de Castelao que
rezan que “a vila natal non é como as demais vilas”.
_____, “Faladores e oradores”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/ El
Progreso, “Opinión”, p. 33, “Aequo animo”, 23 febreiro 2019.
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Co gallo de que un político, do que non di o nome, empregase o termo felón para dirixirse
a outro compañeiro de profesión, reflexiona sobre certos usos léxicos e a importancia da
oratoria e a retórica na comunicación, sobre todo a que ten que ver co ámbito de
representación política. En relación a isto fala e destaca as capacidades de oratoria dalgún
dos nosos devanceiros, nomeadamente Castelao, Otero Pedrayo e Carvalho Calero.
_____, “Símbolos parlantes”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 23/ El
Progreso, “Opinión”, p. 41, “Aequo animo”, 9 marzo 2019.
A propósito de ter lido un artigo no que se reflexionaba sobre a vulgaridade da maioría
dos himnos nacionais comenta que o himno de Galicia, baseado no poema “Os Pinos” de
Eduardo Pondal, non ten asociados valores negativos ou de rexeitamento, e que o único
apunte que se lle fai é que faga do pino a esencia nacional e non o carballo. A respecto
desta cuestión recolle un poema en castelán de Rosalía no que eleva ao carballo á
categoría ‘árbore patria’.
_____, “Lembranza e receos”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 23/ El
Progreso, “Opinión”, p. 35, “Aequo animo”, 16 marzo 2019.
Céntrase no libro La traición. Historia de la traición regia en León y Castilla de Aquilino
Iglesia Ferreirós. A propósito deste autor comenta que é fillo do poeta Aquilino Iglesia
Alvariño, a quen califica como unha das voces senlleiras da poesía galega e de quen cita
o libro Cómaros verdes (1947).
_____, “Lóstregos da memoria”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 27 xullo
2019, p. 29.
Indica que participou nas xornadas Ribadeo Indiano, presentando e escoitando a Xavier
Alcalá, que pronunciou unha conferencia sobre a emigración a América. A propósito do
tema, cita a Antón Vilar Ponte, en Almas mortas: “Aquí chámanlles americanos e en
América ‘gallegos’ e nen son galegos para nós nen americanos para os de América”.
_____, “Cantan os galos”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 22/ El
Progreso, “Opinión”, p. 31, “Aequo animo”, 21 setembro 2019.
O artigo parte dunha noticia acerca dun galo e os problemas que causaba ao comezar a
cantar moi cedo no centro urbano. Aproveitando isto, comeza a falar do papel do galo na
literatura galega, facendo alusións a un poema de Rosalía de Castro, a Celso Emilio
Ferreiro con A taberna do Galo e a Manuel María con Kricoi, Fanoi e D. Lobonis.
_____, “Comentarios na beiramar”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/
El Progreso, “Opinión”, p. 35, “Aequo animo”, 21 decembro 2019.
Reflexión sobre política, concretamente da política clandestina que se desenvolve nas
marxes. No caso de Galicia, cítase a Castelao ao considerar a Arxentina coma segunda
patria e ao falar dos movementos que se desenvolveron. Remata dicindo que para
entender mellor a situación actual, cómpre repasar a traxectoria do nacionalismo galego
contemporaneo.
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Iglesia, Ana, “Días de yoga, de música con Rozalén y de libros con Jabois”, El Correo
Gallego, “Galicia verano”, “Al sol que más calienta”, 15 agosto 2019, p. 16.
O artigo comeza falando das distintas actividades que se están a realizar durante o verán,
con concertos, exposicións e demais. Nestas actividades destaca a lectura do pregón nas
festas de Vilagarcía, realizada por Marcos Calveiro, autor de O xardiñeiro dos ingleses.
Iglesias, Ana, “Navidad, rupturas, mariscadas y bailes ‘dirty dancing”, El Correo
Gallego, “[LO+]”, 12 decembro 2019, p. 55.
O artigo fala do feito de que tras o Nadal aumentan moito os divorcios. Tamén
relacionado coas festas, fala da comida predilecta dos galegos nelas, que é o lagostino.
Unha vez que rematan as festas, hai unha serie de eventos, entre os que destaca o estreo
en cine de Eroski Paraíso, baseada nunha obra teatral de Chévere.
Jardón Dacal, Xosé Antón, “As doenzas dos concellos galegos, preludio”, La Región,
“Opinión”, “Cartas sen selo”, 7 febreiro 2019, p. 34.
Recolle unha liñas pertencentes á novela A cidade dos Césares (Xerais, 1993) de Víctor
F. Freixanes para ilustrar as reflexións que inclúe a continuación a propósito das eleccións
municipais do día 26 de maio. Verte opinións sobre a situación de abandono e de falta de
servizos que viven moitos concellos galegos, fudamentalmente do rural, e do desprezo
maioritario cara aos representantes políticos destas entidades locais.
_____, “As doenzas dos concellos galegos: os servizos básicos”, La Región, “Opinión”,
7 marzo 2019, p. 3.
Recolle uns versos pertencentes ao poemario Follas Novas (1880) de Rosalía de Castro
para ilustrar as reflexións que inclúe a continuación a propósito da modificación da
lexislación básica do réxime local promovida polo ministro Montoro e o Partido Popular
no ano 2013.
_____, “A discriminación económica”, La Región, “Opinión”, 16 maio 2019, p. 3.
Encomeza o artigo centrado na economía reproducindo uns versos de Xosé María Díaz
Castro: “Un paso adiante e outro atrás, Galiza,/ e a tea dos teus soños non se move./ A
esperanza nos teus ollos se espreguiza./ Aran os bois e chove”.
_____, “O contexto que nos esmaga”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 30 maio
2019, p. 34.
Reproduce unha breve pasaxe do libro Que me queres amor? (Galaxia, 1995) de Manolo
Rivas no seo dun artigo no que reflexiona sobre os períodos electorais e todo o fasto que
os rodea.
_____, “Regálenos bonsais, señor alcalde!”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 28
novembro 2019, p. 39.
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O artigo é unha petición a un alcalde. Está encabezado por unha cita de Antón Riveiro
Coello de Á sombra dos bonsais. No artigo o autor critica unha ponte que se construíu
sobre o Miño e un edificio tamén de recente construción. Di que se fugou da cidade e
remata pedíndolle bonsais ao alcalde, xa que nada pode ocultar as construcións realizadas.
Jaureguizar, Santiago, “Anxo Rei, un tren que atravesa a cabeza”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 165, 6 xaneiro 2019, p. 8.
Reflexiona sobre a figura e a personalidade do escritor Anxo Rei Ballesteros, a quen
define coma unha orfo nado na fervorosidade política do Santiago dos anos 60, que de
neno andaba solto polas rúas. Relaciona todo isto co carácter nihilista da súa escrita e
conta unha anécdota do día que xantou con el no restaurante Carretas de Santiago de
Compostela. Menciona dúas das súas obras, nomeadamente Dazanove badaladas
recuperada por Galaxia no ano 2018, e Non sei cando nos veremos (Galaxia, 2005).
_____, “Unha chamada á Policía Sentimental”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 166, 13 xaneiro 2019, p. 8.
Comeza relatando a historia dun día que foi a Ribadeo na busca duns ovos por causa dun
desexo inexplicábel e o cartel dun concerto de Amancio Prada que viu na rúa Rodríguez
Murias e do relato tradicional que se xestou na vila a propósito dunha vivenda que
Amancio tiña nesta rúa. Nesa casa Amancio coñeceu a unha enfermeira á que lle alugaba
un dos andares e namorou dela e ela del cando o escoitou versionar o poema “No niño
novo do vento” de Álvaro Cunqueiro. Continúa coa súa historia dos ovos e reconstrúe o
traxecto e as paradas que foi facendo mentres daba conta deste recado e conta que se
atopou cun amigo, Gelo, quen lle contou do concerto de Amancio Prada e do marabilloso
que estivo na súa interpretación de poemas de Lorca, Rosalía e Cunqueiro. Remata
contado a anécdota dunha noite que se atopou cunha muller que dicía buscar vinganza
polo rexeitamento sentimental de Amancio Prada e de como esa muller levou a cabo o
seu plan.
_____, “As pernas como paraíso e inferno”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 169, 3 febreiro 2019, p. 8.
Relata os distintos encontros con distintas personalidades ao longo da semana, entre os
que destaca o do xoves con Luz Pozo Garza. Afirma que estiveron dialogando sobre o
tempo, que falaron sobre os océanos de horas que atravesou ela, falaron sobre o pazo dos
Garza en Tor, falaron dun crucifixo que lle regalou a nai e sobre a revista La Esfera, que
se publicaba cando Luz era nena. Conclúe con que aprendeu desa conversa con Luz Pozo
que o seu manual de primeiros auxilios para ser feliz é ser inmune á xenreira, ignorando
a maldade e sendo despectiva coa perversión.
_____, “O mellor paseador de hospitais de Galicia”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 171, 17 febreiro 2019, p. 8.
Reflexiona sobre o que é Galicia a partir da adquisición do volume Unha nación no
mundo. A razón resistente (1480-2010) (Xerais, 2019) de Camilo Nogueira e afirma que
para el Galicia son, sobre todo, os seus poetas enfermos que morreron novos como Lois
Pereiro e Xela Arias. Desta última fai alusión a un conto que escribiu cando nena no que
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definiu a Galicia baixo o título “A pobreza é a negrura da aldea” e aporta, brevemente, os
datos máis significativos da súa traxectoria vital e literaria.
_____, “A noiva levitadora de Quico Cadaval”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 173, 3 marzo 2019, p. 8.
Conta un encontro con Manuel Xosé Neira no que este, entre outras cousas, lle comenta
que lle gustaba máis o “Táboa Redonda” cando o dirixía Ánxel Fole. A respecto do autor
do Incio sinala que a vella garda do xornal El Progreso contaba moitas anécdotas de Fole:
a súa orixinalidade, o seu caos, a súa delicadeza arisca, ou medo que lle fixo compañía en
todo o franquismo, para despois cuestionar o propio peso que Fole ten no sistema literario
galego, dicindo que a súa calidade é respectable, que foi quen de transformar a literatura
oral en magníficos relatos de medo, pero que o Premio Nobel era un traxe que lle viña
grande. Con este pretexto continúa falando de propostas para homenaxes que el considera
desproporcionadas, como por exemplo o Día das Letras Galegas para Chano Piñeiro.
_____, “Un, dous xemelgos; un, dous vietnams”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 175, 3 marzo 2019, p. 8.
Comenta que lle fascinan os irmáns xemelgos porque poden intercambiarse en calquera
momento, facéndose pasar o un polo outro. Nesta liña apunta que antes da chegada de
internet calquera podía facerse pasar por outro e conta unha anécdota de cando,
presentando un libro de artigos no que el nin participara, asinou un exemplar co nome de
Ánxel Fole.
_____, “A vida? Iso é un asunto do servizo”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 180, 21 abril 2019, p. 8.
Fai alusión a Álvaro Cunqueiro para explicar que á súa muller non lle gusta a xeografía e
que é unha afortunada por non ter que ler ao autor mindoniense. Continúa o artigo dando
conta da súa amizade con Braulio Vilariño, un dos promotores do Festival Agrocuir da
Ulloa e rexente durante máis dunha década do pub Modus Vivendi de Santiago de
Compostela.
_____, “Ben. Ou queres que entremos en detalles?”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 184, 19 maio 2019, p. 8.
Recolle unha crónica da súa participación na Gala do Libro Galego, celebrada en
Santiago, en calidade de representante da Táboa Redonda, que estaba nominado en varias
categorías dos Premios. Comenta que esta representación supón unha grande
responsabilidade e non se pode ir vestido de calquera forma, polo que abriu unha enquisa
en Twitter para que os contados afeccionados ás súas camisetas escollesen unha. Continúa
aludindo ás distintas personalidades coas que se atopou no evento, nomeadamente Camilo
Franco, Carlos Reigosa, Marilar Aleixandre, Siro López, Césareo Sánchez, Daniel
Salgado ou Montse Dopico. Así e todo destaca a intervención de Iolanda Zúñiga, de quen
lle chamou a atención o seu discurso de agradecemento polo premio recibido pola novela
Natura (Galaxia, 2018).
_____, “A RAG pon asterisco á Operación Lusista”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 189, 23 xuño 2019, p. 8.
570

Informa de que a Real Academia Galega vén de escoller a Ricardo Carvalho Calero como
figura a homenaxear para o vindeiro Día das Letras Galegas. Así mesmo matiza que a
incapacidade da Academia para liderar un debate na sociedade, conduce a que, cando o
fai, o faga con movementos tan torpes que a conducen ao ridículo, de forma que a
conversa que debería abrirse arredor da norma do galego se converte nunha discusión que
trata de determinar quen quere máis a Carvalho Calero. Continúa e finaliza o artigo
explicando como foi o proceso de selección, quen presentou cada candidatura e como se
desenvolveu o debate arredor de cada figura.
_____, “Avisa a mamá de que non me garde tortilla”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 190, 30 xuño 2019, p. 8.
Comenta que a Biblia recolle, en distintos tramos, reflexións sobre as linguas, no primeiro
caso, saber linguas é unha desgraza e no segundo, unha beizón. A continuación aporta o
dato de que o tradutor Jairo Dorado Cadilla fala 18 e que desa sabedoría lle nace o interese
por Isaac Bashevis Singer, o autor idish que recibiu o Nobel, para introducir un fío de
Twitter de Jairo que atopou fai pouco e que quere resumir aos seus lectores. Trátase dun
arco narrativo entre José Yglesias e Ánxel Fole, que cruza sobre Singer. Desta forma
explica, en primeiro lugar, quen é Yglesias, amentando os títulos O país do adeus e No
primeiro da Revolución da súa autoría. En segundo lugar conta como se coñeceron
Yglesias e Fole e como o primeiro se converteu nun grande admirador da escrita do
lucense, de forma que cando Singer recibe o Nobel, en 1977, os Yglesias regaláronlle un
libro cos contos de Ánxel Fole traducidos expresamente. Tamén comenta que a partir
deste punto, o relato de Jairo Dorado despega e conta que o pai da asistenta que traballaba
en casa de Singer estudara con Fole, de forma que o novelista xudeu comeza a
obsesionarse e trata de contactar con Ánxel Fole, sen éxito, posto que o galego morre en
maio 1986. Finaliza o artigo contando que Fole foi proposto, pola Academia, para o
Premio Nobel, ao igual que Ferrín, e a partir de aí dedicase a relatar os casos de corrupción
acontecidos no seo da RAG e protagonizados polo propio Ferrín.
_____, “Mickey Mouse tras as pragas de Exipto”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 192, 14 xullo 2019, p. 8.
Repasa a súa propia produción literaria, encadrada, maioritariamente, na literatura infantil
e xuvenil, amentando os volumes Todo a cen, unha novela anfetamínica na que conta as
experiencias de Xoán, que pasou de ser amigo a drogadicto; Corazón de chocolate, unha
novela clásica de heroe e aventura sobre un rapaz que investiga un misterio en
Compostela. Comenta que, por distintas razóns, estas obras acabaron sendo censuradas e
apartadas dos centros de ensino e alude a outros escritores que sufriron a mesma
persecución, nomeadamente Pablo Fernández Barba, alias Perroloco, a quen censuraron
a súa novela Transición. Responsabiliza disto á crítica literaria Montse Pena Presas, quen
arremete contra o protagonista polo seu machismo e conta que en consecuencia disto os
novos responsábeis de Urco, editora que publicou o libro, en 2016 retiraron Transición.
Conclúe afirmando que este moralismo constante está tendo como consecuencia a fuxida
dos lectores cara a outros sistemas literarios que teñen unha oferta temática máis variada,
nomeadamente o español e o inglés.
_____, “Alfredo Conde deixa pasar o vento”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 194, 28 xullo 2019, p. 8.
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Critica as bases ideolóxicas e históricas que serviron para a construción do nacionalismo
galego, así como as figuras escollidas como mártires ou líderes, facendo alusión a
Castelao e ao seu ensaio Sempre en Galiza. Continúa afondando nesta cuestión e
manifesta o seu desacordo coa reivindicación da figura do Mariscal Pardo de Cela e
explica que as Irmandades da Fala impulsaron a ópera O Mariscal porque “se tiñas unha
ópera, tiñas unha nación”. Con relación a isto comenta que Alfredo Conde ten escrito
sobre persoeiros galegos, como o Marqués de Sargadelos ou María Pita e alude á súa
última publicación, nomeadamente a novela Un vento que pasa. Desta obra di que está
protagonizada por un doente terminal que dialoga con compañeiros de desgraza; que es
personaxes son “un inspector de Facenda, un avogado, un cura secularizado e un
dependente de El Corte Inglés”; e que o seu autor defende que “non é autobiográfica”.
Finaliza o artigo repasando a traxectoria profesional do escritor alaricano.
_____, “Os gatos visten nomes de estrelas do jazz”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 197, 15 setembro 2019, p. 8.
O autor do artigo reflexiona acerca da súa familia, da súa relación coa música e das
vivencias que tivo con diversos personaxes da cultura. Nesta reflexión compara ao seu
irmán Iñaki co saxofonista de Ollos de auga, de Domingo Villar.
_____, “Unha cumbia de cando había milagres”, El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 207,
27 outubro 2019, p. 8.
O artigo reflexiona acerca de varios temas, comezando polo Quiqui Bar, que operou en
Santiago entre 1926 e 1947 e que supuxo “un sopro de alegría” na cidade. A este club
acude Stephen Dédalus na obra Dédalus en Compostela de Vicente Risco. Despois,
reflexiona acerca da morte de Franco e da figura de Víctor Coyote, relacionando ambos
coa idea de que a vida é cíclica
_____, “A vida sexual de Alfonso Daniel R. C.”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 208, 1 decembro 2019, p. 8.
O artigo parte do descubrimento do autor de que Cortázar non morreu de leucemia. A
partir disto reflexiona sobre a morte de Castelao e a súa obra, e tamén de El libro de los
adioses de Ramón Pernas. Tamén fala da vida sentimental de Cortázar e da súa segunda
parella, que era lituana. Lituania está ligada ao kümmel, do cal o autor facía unha receita
a base de pato, aínda que Cunqueiro dicía que a mellor versión da receita era a do cura de
Durría. En relación con Buenos Aires, cidade de Cortázar, fala de Vigo e do Faro, no cal
participou Cunqueiro. Volvendo con El libro de los adioses, fala da opinión de Ramón
Pernas acerca de Lorca e pregúntase cal terá sobre Rosalía. Remata falando de Cesáreo
González e da súa proposta a Pedrayo para facer un filme sobre Galicia en 1954.
Juana, Jesús de, “Recordando a Vicente Risco”, La Región, “Opinión”, 30 abril 2019, p.
41.
Co gallo do 56º cabodano de Vicente Risco repasa a traxectoria vital e literaria deste
intelectual galeguista. Sinala que Risco foi un dos maiores pensadores nacidos en Galicia

572

e unha das figuras máis destacadas do nacionalismo galego, facendo alusión ao seu
famoso ensaio Teoría do nacionalismo galego (1920).
Labarta, Uxío, “El ‘apartheid’ gallego: ¿del gallego?”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Codex floriae”, 25 xaneiro 2019, p. 16.
Reflexiona sobre a situación sociolingüística da lingua galega, facendo alusión a
organizacións e partidos políticos que se suman a iniciativas que contribúen no seu
desprestixio e ao retroceso no número de falantes, así como a estratexias postas en marcha
en territorios con lingua propia pero sen estado de seu, nomeadamente Irlanda e Euskadi.
Para dar conta de todo isto apoiase no ensaio A terra quere pobo de Xosé Luís Barreiro
e aporta datos tirados deste volume.
Lema, Alberto, “Afrogalegas”, La Opinión, “Opinión”, “Algo que declarar”, 3 xullo
2019, p. 20.
Comeza reproducindo o verso “canto dura un pobo?”, que Uxío Novoneyra incluíu nun
poema da súa obra Vietnam Canto, para, a continuación, explicar como se constrúen as
identidades dos pobos a partir da reivindicación dun colectivo de mulleres de orixe
africana veciñas da Coruña de ser recoñecidas como galegas de pleno dereito. Nesta liña
crítica o racismo estrutural que define as sociedades española e galega e reclama a
construción dunha identidade galega renovada, aberta e plural. Finaliza o artigo
reproducindo outro verso de Novoneyra pertencente ao mesmo poemario e que reza así:
“un pobo nace sempre, un pobo non remata nunca, nunca”.
Limia de Gardón, Xabier, “Belén Padrón e Xosé Carlos Seoane, o paraíso dende as
frores”, La Región, “Ourense”, “Arte et alia”, 11 marzo 2019, p. 7.
Fai un breve repaso pola traxectoria vital e artística de Belén Padrón e Xosé Carlos
Seoane. Da primeira comenta que, no 150 aniversario da publicación de Cantares
Gallegos, foi a encargada de ilustrar unha escolma poética de Rosalía de Castro.
_____, “Alexandre Bóveda, lección pictórica maxistral de Castelao”, La Región,
“Ourense”, “Arte et alia”, 1 abril 2019, p. 10.
Indica que, dende inicios de marzo, o cadro político de Castelao A derradeira leición do
mestre preside a biblioteca do Pazo Provincial, ao carón das cinsas de Rodolfo Prada e
Manuela Fraga. Apunta que tamén se exhibe o discurso “Alba de gloria”, a primeira
edición de Sempre en Galiza e unha bandeira galega. Ademais, sinala a presenza dun
folleto ilustrado con texto de Luís González Tosar que narra que unha mañá de 1944 en
Bos Aires Prada visita a Castelao con Domingo Maza, escultor que estaba a realizar un
busto de Alexandre Bóveda e quen lle propón a Castelao a realización do gran óleo.
_____, “Os musicais versos de Armando”, La Región, “Ciudad”, “Arte et alia”, 23
decembro 2019, p. 20.
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O artigo fala do autor Armando González e dunha nova edición da súa obra Escolma
imposible (e incorrecta). O disco-libro contén múltiples dedicatorias e entre as diferentes
influencias da obra encontramos a Blanco-Amor.
López, Uxía, “A Casa de Rosalía abre as súas fiestras á cultura”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Festival”, 9 xullo 2019, p. L6.
Informa de que a Casa de Rosalía acolle, a fin de semana do 13, 14 e 15 de xullo, a
segunda edición do festival Abride a fiestra, co que a fundación que leva o nome da
escritora quere conmemorar a data do seu pasamento. Sinala que a Casa da Matanza será
o escenario de diferentes manifestacións culturais que teñen a Rosalía como figura central
e que o programa comeza o sábado cun recital poético multilingüe co Colectivo de Poetas
en Bruxelas e un grupo representativo da poesía galega actual. Así mesmo matiza que o
día grande será o domingo, cando a Casa de Rosalía celebra un xornada de portas abertas
na que, ademais de actuacións musicais, haberá unha ludoteca, unha feira con produtos
rosalianos e visitas guiadas por personaxes coñecidos ou especialistas. Finaliza apuntando
que o luns, día 15, a fundación realizará unha ofrenda floral no cemiterio de Adina.
López Silva, Inma, “O importante é quererse”, Xornal, “Opinión”, “Caleidoscopio”, 25
xuño 2019, p. 16.
Considera que se aos galegos pouco lle importa a identidade do homenaxeado no Día das
Letras, a liorta de todos os anos entre os académicos aínda menos, pero que a ela si que
lle produce curiosidade e ségueas con atención. Continúa comentando que un grupo de
académicos escribiu o comunicado titulado A Galicia insólita: dúas propostas para
Carballo Calero DLG 2020, feito que, ironicamente, lle parece entrañable. Así e todo
quere matizar que as leas na academia nunca se deben a motivos intelectuais; a realidade
é que na academia se discuten os problemas persoais herdados de fai décadas. Finaliza
apuntando que Ricardo Carvalho Calero, ante esta situación, debe estar remexéndose de
deshonra.
Lorenzo, Manuel de, “Un gallego llamado Gabriel García Márquez”, Diario de
Pontevedra, contracuberta/ El Progreso, p. 72, “Que parezca un accidente”, 8 febreiro
2019.
Reflexiona sobre a orixe galega do concepto de ‘realismo máxico’ ao mesmo tempo que
trata de explicar en que consiste. Tamén intenta desmitificar que o colombiano Gabriel
García Márquez sexa o pioneiro deste subxénero narrativo, posto que a técnica narrativa
empregada en obras como Cien años de soledad (1967) responden, en palabras do propio
autor, á forma de narrar que tiña a súa avoa, galega de orixe. Para reforzar esta idea da
orixe galega do realismo máxico o autor do artigo fai alusión ao Merlín e familia de
Cunqueiro e apunta que o escritor mindoniense xa empregara o concepto de ‘realismo
fantástico’ para definir á súa obra.
Lorenzo Baleirón, Manuel, “O sombreiro de Murga”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Área metropolitana”, 21 xullo 2019, p. L8.
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Reproduce o conto “O sombreiro de Murga”, sobre o rato que vive na Casa da Matanza
debaixo do sombreiro de copa de Manuel Murguía, indicando que llelo contou aos
asistentes máis pequenos do festival “Abride a fiestra”.
Martínez González, Xurxo, “Mulleres e fotografía. Cándida Otero a contra luz”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 698, “Fotografía”, 31 xaneiro 2019, p. IV.
Artigo sobre as mulleres pioneiras na fotografía en Galicia. Entre elas, amenta a maría
Cardarelly e Juana Cabello, que retrataron a Rosalía de Castro, e a Cándida Otero, que
fotografou a Manuel Curros Enríquez.
_____, “Sport e Política. Andrés Rodríguez Barbeito, xornalista”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 733, 21 novembro 2019, cuberta.
Artigo que versa sobre Andrés Rodríguez Barbeito, reporteiro do século XX que escribiu
no Faro de Vigo e Céltiga, na cal colaborou Blanco-Amor. Antes de falar da súa vida, o
autor do artigo lembra a inminencia da morte, citando a un autor cuxo nome recoñece que
non recorda, pero que foi louvado por Aquilino Iglesia Alvariño. Da vida de Andrés
Rodríguez Barbeito, fálasenos de como foi expulsado do Brasil polo seu suposto
comunismo e como escribiu en Opinión Gallega, publicación próxima a Castelao.
_____, “No arquipiélago das tertulias. Eugenio Montes, desgarrado e excéntrico”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 737, 19 decembro 2019, cuberta.
O artigo fala do último libro de Juan Manuel de Prada, Las máscaras del héroe, que vén
acompañado dun complemento, Desgarrados y excéntricos, que fala das vangardas. Fai
un percorrido por diversas figuras que se viron envoltas neste movemento. Con respecto
a Galicia, aparece Vicente Risco, relacionado con Montes. Este deixou algúns poemas en
galego, como Versos a tres cás o neto. Remata lembrando outras figuras das vangardas
galegas, coma Manuel Antonio, Cunqueiro e Amado Carballo.
Mayoral, Marina, “Presenten os cans a morte?”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Páxinas
soltas”, 24 febreiro 2019, p. 16.
Reflexiona sobre unha das crenzas máis arraigadas no mundo rural a respecto de que os
cans presenten a morte e ouvean cando alguén vai morrer e fai alusión a un poema de
Rosalía de Castro no que se reflicte ese feito. Comenta que está a preparar unha edición
da poesía de Rosalía e que ao chegar ao poema antes comentado pensou en deixar unha
nota ao pé para explicar esta superstición, pero que finalmente non a puxo porque se
lembrou dalgúns casos como o de Shannen Doherty que lle fixo pensar que ese instinto
canino si que existe.
_____, “Fin de vacacións”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Páxinas soltas”, 17 agosto
2019, p. 11.
O artigo fala do fin do verán e das vacacións a partir do 15 de agosto. A chegada do
outono percíbese sutilmente en Madrid nesas datas, pero en Galicia o vento do norte faino
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evidente. En relación con esta chegada do frío fala da preferencia de Rosalía de Castro
polo inverno, reflexado nun dos seus poemas.
Meira, Manuel, “Bóveda como símbolo da Galiza Mártir”, La Región, “Opinión”, 13
agosto 2019, p. 40.
Artigo con motivo da conmemoración do Día da Galiza Mártir o 17 de agosto, no cal
sinala a Alexandre Bóveda como símbolo e no cal amenta a Castelao, Ánxel Casal e Johan
Carballeira.
Méndez Ferrín, X. L., “Por un circo galego”, La Opinión, “Saberes”, n.º 637, “No fondo
dos espellos”, 5 xaneiro 2019, contracuberta.
Nun artigo sobre o circo galego, cita ao Mago Antón e a Suso da estirpe Silva Méndez e
menciona espectáculos como o Arnoia, Arnoia, Orquestra de Malabares e ALMA.
_____, “Balea morta no colo da Nai Terra”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da
vida”, 11 xaneiro 2019, p. 27.
Informa que entre Silleiro e Oia da Groba repousa unha balea defunta e reflexiona sobre
por que non deberían retirarse os grandes corpos da beira do mar, xa que isto permite que
outros animais os devoren e a vida se multiplique. A propósito deste feito apunta que a
beleza e o sentido da putrefacción dun mamífero foi captado por vez primeira no mundo
por Baudelaire no seu poema "Une charogne", que traduciu ao galego Lois Tobío e se
publicou en Bos Aires no ano 1949, versión da que se recollen algúns versos.
_____, “Lorca galego”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.104, 26 xaneiro 2019, p. 4/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 641, “No fondo dos espellos”, 2 febreiro 2019, contracuberta.
Faise eco de tres publicacións relacionadas con Federico García Lorca: Federico García
Lorca, edición e establecemento do texto de Seis Poemas Galegos de Luís Cochón e
Manuel González, o facsimilar da primeira edición de Seis poemas galegos e a edición
ilustrada de El gran viaje de estudios de García Lorca.
_____, “Máis con Lorca”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.105, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 642, “No fondo dos espellos”, 9 febreiro 2019, contracuberta.
Reflexiona sobre a publicación Seis poemas galegos e a situación de Federico García
Lorca entre outros autores estranxeiros que escribiron en lingua galega. Repara tamén en
similitudes literarias con outros autores galegos.
_____, “Unha luz vermella”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 8 febreiro
2019, p. 25.
Reflexiona sobre as inxerencias políticas dos distintos gobernos dos Estados Unidos en
varios países do mundo, como Irak, Libia ou Venezuela, co obxectivo de espoliar os seus
recursos e acabar cos distintos modelos socioeconómicos asentados nos principios do
socialismo e a revolución popular. Finaliza esta exposición manifestando optimismo ante
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o apoio de grandes potencias como Rusia ou China e alude ao libro Rojo farol amante de
Rafael Dieste para ilustrar a esperanza de que siga alumeando unha luz vermella.
_____, “Ourense, Rúa da Paz”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.106, “No fondo dos
espellos”, 9 febreiro 2019, p. 4.
Recolle a historia da Rúa da Paz, antes dos Zapateiros, da cidade de Ourense, informando
das distintas sedes que albergou e das transformacións que foi sufrindo ao longo das
décadas. Xa dende o comezo do artigo indica que nos anos corenta esta rúa gozaba dun
xustificado prestixio social e cultural, pois alí viviron, ou por alí pasearon, figuras como
Otero Pedrayo, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo ou Eduardo
Blanco Amor.
_____, “Vello ‘Corazón”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.107, “No fondo dos espellos”,
16 febreiro 2019, p. 4.
Recolle unha crónica da traxectoria vital e literaria do italiano Edmundo de Amicis e
apunta que na escola lían, con sorpresa, o seu libro Cuore, que cuestionaba e entraba en
contradición cos valores oficiais españois no ensino e na política da altura. Sinala que
este autor italiano era da xeración de Curros Enríquez e que o libro antes referido
contribuíu á construción cívica e á instrución de moitas xeracións italianas e europeas.
_____, “Ourense, Rúa da Paz”, La Opinión, “Saberes”, n.º 643, “No fondo dos espellos”,
16 febreiro 2019, contracuberta.
Recolle a historia da Rúa da Paz, antes dos Zapateiros, da cidade de Ourense, informando
das distintas sedes que albergou e das transformacións que foi sufrindo ao longo das
décadas. Xa dende o comezo do artigo indica que nos anos corenta esta rúa gozaba dun
xustificado prestixio social e cultural, pois alí viviron, ou por alí pasearon, figuras como
Otero Pedrayo, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo ou Eduardo
Blanco Amor.
_____, “A lingua das Habaneras”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”, 18 febreiro
2019, p. 13.
A propósito da celebración dun certame de habaneras na cidade de Vigo reflexiona sobre
a orixe deste subxénero musical e indica que, pese a ser o castelán a súa lingua tradicional,
as habaneras en lingua galega son bastante prolíficas. A este respecto loa o traballo do
poeta Alexandre Allegué por ter dado textos poéticos excelentes que serven de base para
este tipo de composicións.
_____, “Caldo de Gloria”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”, 25 febreiro 2019,
p. 14.
Dá conta da celebración do Día de Rosalía de Castro na vila de Padrón, onde se cociñou
e comeu o mítico caldo de ‘groria’ na súa honra. O autor do artigo explica a relación entre
esta particular homenaxe e o poema “Miña casiña, meu lar” incluído no poemario Follas
Novas, e di que, neste poema, Rosalía toma partido polas mulleres proletarias e vilegas
denunciando a pobreza e dignificando as súas vidas.
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_____, “Lorca en El Dueso”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.109, “No fondo dos
espellos”, 2 marzo 2019, p. 4.
Artigo sobre a estancia de Federico García Lorca no penal El Dueso e a súa relación con
Rivas Cherif, unhas das persoas máis próximas a el. Finaliza pedindo que se lle dedica ao
andaluz o Día das Letras Galegas.
_____, “Do Ourense literario: Eugenio Montes e Xavier Bóveda”, Faro de Vigo, “El
sábado”, n.º 1.110, 9 marzo 2019, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 647, “No fondo dos
espellos”, 16 marzo 2019, contracuberta.
Comeza perfilando a dimensión literaria da cidade de Ourense en canto a berce de
prolíficos escritores, nomeadamente Blanco Amor, Otero Pedrayo, Vicente Risco,
Florentino L. Cuevillas, Xocas, Cándido Fernández Mazas, Xavier Bóveda e Eugenio
Montes. A continuación, céntrase nestes dous últimos, e explica que, pese a estar en dous
polos opostos no plano ideolóxico (bohemio o primeiro e falanxisa o segundo), o segundo
evoca moi amablemente ao primeiro nun artigo do ABC. De Eugenio Montes tamén
destaca o feito de ser un dos defensores e transmisores da memoria de Curros Enríquez.
_____, “Día das Letras Galegas”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”, 11 marzo
2019, p. 13.
Reflexiona sobre o pulo que, co paso dos anos, foi adquirindo o Día das Letras Galegas e
todos os eventos e festexos que xiran ao seu redor dende que se celebrou por vez primeira
no ano 1963. Ao mesmo tempo sinala unha serie de nomes de figuras vinculadas dun ou
doutro xeito á cultura e á literatura galegas que por diversos motivos aínda non foron
homenaxeadas nesta data a pesar de que, en palabras do autor do artigo, ben o merezan.
Estas son: Gómez Román, Del Riego, Fernández Morales, Federico García Lorca,
Carvalho Calero ou Victoriano Taibo.
_____, “Viale Moutinho, escritor de terra morta iluminada”, Faro de Vigo, “El sábado”,
n.º 1.111, “No fondo dos espellos”, 16 marzo 2019, p. 4.
Repasa a traxectoria vital e literaria do escritor portugués Viale Moutinho e sinala que é
unha das figuras que máis ten promovido a cultura e literatura galegas en terras
portuguesas. A propósito do vínculo entre Galicia e Portugal fai alusión á Praça da Galiza,
ubicada na cidade do Porto, que contén unha estatua en homenaxe a Rosalía de Castro.
_____, “No pasamento de Manuel Vilanova”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”,
18 marzo 2019, p. 12.
A propósito do pasamento do poeta ourensán Manuel Vilanova (1944-2019) fai un breve
repaso pola traxectoria vital deste autor, facendo alusión a algunha anécdota do tempo
compartido polos dous escritores, indicando que foi un autor prolífico que cando xa tiña
éxito no eido da poesía en lingua castelá se sumou á causa do galego, e finalmente detalla
que cultivou o chamado ‘poema católico’.
_____, “Memoria de Castelao”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.112, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 649, “No fondo dos espellos”, 23 marzo 2019, contracuberta.
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Fai referencia á publicación Castelao. Construtor da nación de Miguel Anxo Seixas.
Repasa a traxectoria de Castelao para reflexionar sobre a crise da esquerda nacionalista.
_____, “Castelao: apropiación indebida”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.113, “No
fondo dos espellos”, 30 marzo 2019, contracuberta.
Dá conta da próxima publicación dos tres volumes da obra sobre Castelao de Miguel
Anxo Seixas nun artigo onde fala de apropiación indebida da súa memoria.
_____, “Gastronomía de Baixeras”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.115, “No fondo dos
espellos”, 13 abril 2019, p. 4.
A propósito da publicación do libro Dicionario da Comida Galega (Aira, 2019) de
Baixeras reflexiona sobre a gastronomía galega e como a cultura alimentaria non deixa
de ser outro obxecto de estudo etnográfico. Neste entramado recolle un versos cos que
abre unha cántiga de Santalices sobre a sociedade galega tradicional e fai alusión ao ‘bolo
de pote’ que enxalzou Rosalía no seu ‘caldo de groria’.
_____, “Gastronomía de Baixeras”, La Opinión, “Saberes”, n.º 652, “No fondo dos
espellos”, 27 abril 2019, contracuberta.
A propósito da publicación do libro Dicionario da Comida Galega (Aira, 2019) de
Baixeras reflexiona sobre a gastronomía galega e como a cultura alimentaria non deixa
de ser outro obxecto de estudo etnográfico. Neste entramado recolle un versos cos que
abre unha cántiga de Santalices sobre a sociedade galega tradicional e fai alusión ao ‘bolo
de pote’ que enxalzou Rosalía no seu ‘caldo de groria’.
_____, “Tascas e cafés do Vigo ilustrado”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.118, “No
fondo dos espellos”, 4 maio 2019, p. 4.
Repasa a existencia de tascas e cafés que acollían tertulias literarias no Vigo da década
dos cincuenta e cita a algún dos persoeiros que se deixaban pasar por alí. Destaca, entre
outros, o Derby, onde destacou a presenza de Julio Sigüenza; o Alameda, por onde
pasaban Alonso Amat e Valentín Paz Andrade; o Goya, onde se deixaba ver Celso Emilio
Ferreiro; o Suevia, onde compartían liderado Del Riego e Carlos Maside; e o Alaska,
onde Victoriano Taibo adoitaba reunirse con xornalistas e escritores máis novos ca el.
Continúa indicando o nome das tascas ou cafés máis actuais, como por exemplo o bar De
catro a Catro.
_____, “Valle na de Elixio”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.118, “No fondo dos
espellos”, 11 maio 2019, p. 4.
Co gallo da reapertura da viguesa taberna de Elixio recolle as disputas que se están a xerar
arredor da cuestión de que persoas a frecuentaron e deixaron de frecuentar en tempos
pasados. Nesta liña recolle a asistencia frecuente do escritor Ramón María del ValleInclán e de coma a lembranza dun Valle senlleiro, coas mans cruzadas sobre o caxato e a
escoitar as falas populares foi transmitida oralmente por varios contemporáneos do
escritor. En relación a isto lembra como Otero Pedrayo lles recreou durante unha clase a
presenza de Valle-Inclán na compostelá feira de Santa Susana.
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_____, “No Vigo de Manuel Antonio”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 13
maio 2019, p. 14.
Reflexiona sobre a importancia de Vigo na vida e obra de Manuel Antonio, pero tamén
sobre a concepción que o poeta rianxeiro tiña da cidade olívica. Estas consideracións
responden á recente aparición dun libro colectivo que o CIFP Manuel Antonio de Vigo
publicou en homenaxe ao escritor que lle dá nome ao centro.
_____, “Bendito sexa o día, o mes e o ano”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da
vida”, 17 maio 2019, p. 25.
Lembra o nacemento do Día das Letras Galegas, coa proposta que Manuel Gómez
Románe e Francisco Fernández del Riego levaron ao plenario da Real Academia Galega
para proclamar o 17 de maio como Día das Letras Galegas. Salienta que dende 1963, non
para de acadar importancia até chegar a converterse nun Día Nacional Galego.
_____, “Na taberna de Elixio”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.120, “No fondo dos
espellos”, 18 maio 2019, p. 4.
Artigo dedicado á Taberna de Elixio, lugar de encontro de figuras das letras galegas como
Emilio Álvarez Blázquez, Franciso Fernández del Riego, Ánxel Sevillano ou Celso
Emilio Ferreiro.
_____, “56 días espléndidos”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.120, “No fondo dos
espellos”, 25 maio 2019, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, 1 xuño 2019, contracuberta.
Recolle unha crónica da xénese do Día das Letras Galegas a que, xunto a súa evolución
posterior a 1963, constitúe un acontecemento político que evoluciona e se anova ano tras
ano sen perder a súa condición democrática e nacionalista de ética republicana. Comeza
explicando que se celebra o 17 de maio porque esa é a data coa que está asinada a
dedicatoria do libro Cantares Gallegos a Fernán Caballero. Continúa comentando que
por aquel tempo o círculo político-literario no que figuraban con relevo Manuel Murguía
e Rosalía de Castro tiña o seu centro de operacións en Vigo, onde residían Alexandro
Chao e Xohán Compañel, e que este último foi o editor deste poemario cumio das letras
galegas. E insiste na importancia e o rol xogado por Vigo na fundación do 17 de Maio,
xa que foi nesta cidade onde se reuniron o arquitecto Manuel Gómez Román e o escritor
e editor Francisco Fernández del Riego e tomaron a decisión de crearen un Día das Letras
Galegas, que se celebrase anualmente o 17 de Maio, en memoria da publicación de
Cantares Gallegos. Finaliza comentando que o primeiro Día das Letras Galegas resultou
un éxito.
_____, “A Streetcar Named Desire”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 31
maio 2019, p. 27.
Sinala que o título desta columna é o do filme de Tennesee Wiliams e que escolleu esta
epígrafe porque streetcar é o termo que se emprega en USA e Canadá para nomear o
tranvía, e continúa explicando que en Vigo houbo unha rede de tranvías que, en dúas
compañías, achegaban aos viaxantes ao Porriño e a Baiona alén de unir todos os barrios
co centro e o Berbés. Continúa explicando que, máis tarde, o alcalde Portanet, con
corruptelas famosas, desposuíu a compañía de tranvías e lle meteu na man o transporte
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urbano de Vigo a uns asturianos. Lamenta que se non fose por este feito, tranvías e/ou
liñas de metro cruzarían ese Gran Vigo que por Otero Pedrayo fora definido como “unha
bisbarra atlántica e alpina”. E aclara que con “alpina” Otero referíase ao galiñeiro, ao
Suído, á Fontefría, é dicir, ás altas serras que son parte constitutiva de Vigo.
_____, “De Pavia a Novoneyra”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.124, “No fondo dos
espellos”, 22 xuño 2019, p. 4.
Informa da publicación do cuarto volume de A Historia da Literatura Galega escrito por
Xosé Ramón Pena. Asegura que se trata dunha “nova maneira de ollar o proceso evolutivo
das nosas letras dende as orixes á chegada do réxime Borbónico”.
_____, “Die Eichbäume’, repite: Os Carballos”, La Opinión, “Saberes”, 22 xuño 2019,
cuberta.
Faise eco da saída do prelo do libro Rosalía de Castro. En las orillas del Sar. Estudo,
notas e comentarios, de Anxo Angueira. Salienta a figura de Angueira como altamente
competente no campo da Filoloxía e destaca o emprego das recomendacións de Émile
Bouvier e Pierre Jourda en materia de estudos literarios que pon en práctica nesta edición
crítica. Explica que con acerto Angueira alude a Enrique Díaz Canedo, inscribindo a
Rosalía no formalismo en Galicia. Destaca o poema Los Robles, que define non coma un
“suspirillo germánico”, senón coma un pulso que Rosalía lle bota a Fiedrich Hölderlin no
poema Die Eichbäume, cos caballos como insignia nacional galega.
_____, “No País dos Ananos”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”, 24 xuño 2019,
p. 13.
Reflexiona sobre o progresivo deterioro do ensino de linguas clásicas na educación básica
e comenta como o latín, pese a ser unha lingua morta, segue a ter unha vixencia e
vitalidade importantes. Tanto é así, explica, que, no mundo científico, latinismos como
nano- ou micro- están tendo unha pulsión considerable. Neste entramado alude ao
poemario Viaxe ao País dos Ananos de Celso Emilio Ferreiro por levar este título a
palabra ‘anano’, feito que lle permite introducir a etimoloxía desta palabra e chegar ao
afixo nanus.
_____, “Asilo de Anciáns Desamparados”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da
vida”, 5 xullo 2019, p. 24.
Co gallo do desmantelamento da igrexa e os muros que antes albergaban o Asilo de
Anciáns Desamparados de Vigo trae a colación unha noveliña que o escritor pontevedrés
Amado Carballo ambientou neste asilo da cidade olívica. Trátase do libro Os probes de
Deus (Lar, 1925), co que Carballo introduce ao lector nun dos lugares da peno que non
figuran na literatura galega: o asilo onde van vivir os derradeiros días os vellos pobres e
a senectude, pobre e dependente da caridade.
_____, “A penas uma estátua equestre na Praça da Liberdade”, Faro de Vigo, “Opinión”,
“Os camiños da vida”, 12 xullo 2019, p. 21.
Reflexiona sobre a escaseza de escultura figurativa e pública de personalidades de corpo
enteiro en Galicia e comenta o caso de pezas escultóricas en homenaxe a algúns escritores,
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nomeadamente a de Rosalía de Castro situada na Alameda de Santiago de Compostela,
na que a poeta de Padrón aparece sentada, ou as múltiples en homenaxe a Celso Emilio
Ferreiro entre as que só se atopan bustos.
_____, “Os de Canterbury e outros contos”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”,
29 xullo 2019, p. 11.
O artigo compara a tradición literaria da peregrinaxe ao sartego de San Tomé Becket na
Idade Media coa escasa relevancia do Camiño de Santiago na literatura galega da época.
Os autores escribían acerca de Reza, da igrexa de Vigo e demais, pero non acerca de
Compostela. Bernal de Bonaval e Alfonso X non son unha excepción a isto.
Posteriormente tanto a peregrinaxe a Santiago como a San Tomé Becket decaeron, pero
o camiño á cidade compostelá rexurdiu no XIX século, dando lugar a unha nova era.
_____, “Mamai ursa”, Faro de Vigo, “El Sábado”, “No fondo dos espellos”, 3 agosto
2019, p. 4.
Alude ao estado das crías de ursa ao nacer, semellantes a un cacho de carne informe ao
cal, segundo as crenzas populares, sostidas tamén por autores coma López Seoane e
Claudio Aeliano, a nai moldeaba coa lingua até darlles forma. Estas crenzas víronse
reflexadas en cantigas, pero tamén na obra de X. Rof. Carballo, falando da “urdime
materna” que desenvolve o potencial humano. A importancia da ursa na cultura é tal que
os nosos antepasados a veneraban, feito reflexado no cadro L’Oursonne.
_____, “Rúa da Auga”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”, 5 agosto 2019, p. 13.
Comeza o artigo falando da Rúa da Auga, título orixinal de Os namoros, de Ramón
González-Alegre e Bálgoma, e tamén metáfora que reúne unha serie de autores coma o
Padre Sarmiento, Celso Emilio Ferreiro e Juan Carlos Mestre. Este último escribiu un
libro en 2019 titulado 200 gramos de patacas tristes. Del, dinos Méndez-Ferrín, que está
escrito cun “estilo de alto prezo” e que recorda a aspectos de Castelao.
_____, “Máis Mestre”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda Feira”, 12 agosto 2019, p. 13.
Comeza facendo referencia a Pier Paolo Pasolini, que desenvolveu poesía en friulano
impulsado polo feito de que esta era a lingua que empregara a súa nai ao falar con el. En
relación con isto cita a Otero Pedrayo, que fala do “son honrado das antigas falas”.
Ademais, a figura de Pier Paolo faille pensar en Juan Carlos Mestre, autor de 200 gramos
de patacas tristes e home de letras en todos os campos. De maneira similar a Pasolini co
friulano, Juan Carlos escribe como escritor galego e berciano.
_____, “Unha experiencia entomolóxica”, Faro de Vigo, “El sábado”, “No fondo dos
espellos”, 17 agosto 2019, p. 4.
Relata a vivencia e as influencias que o levaron a escribir un relato animalístico
protagonizado por un grilo Príncipe chamado Grieth e indica onde poder atopar o relato
para aqueles que estean interesados na súa lectura.
_____, “Confabulación contra Don García”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.135, “No
fondo dos espellos”, 7 setembro 2019, p. 4.
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O artigo comeza falando da historia do rei Don García, contando como a sua figura foi
terxiversada pola propaganda de Alfonso VI e como esa “lenda negra” provocou que Don
García quedara lonxe de figuras recoñecidas do nacionalismo galego coma o Mariscal
Pero Pardo de Cela. Esta visión é sometida a revisión hoxe en día, sendo proba disto a
novela Morte de Rei, de Darío Xohán Cabana, que constitúe “unha importantísima
construción literaria no xénero da novela histórica”.
_____, “Don García: Memoria metamórfica dun Rei encadeado”, Faro de Vigo, “el
sábado”, n.º 1.136, “No fondo dos espellos”, 14 setembro 2019, p. 4.
O artigo fala da figura do rei Don García e da súa traxectoria en diversas literaturas ao
longo da historia. Dende o Roman de Ponthus et de Sidoine, pasando por Orlando furioso,
Le Vicomte de Bragelonne e Le Petit Roi de Galice, a traxectoría de Don García pecha o
seu ciclo con obras de Darío Xohán Cabana e Ermelindo Portela Silva.
_____, “Impunidade e silencio”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 11
outubro 2019, p. 22.
Fálase do poema de Curros Enríquez dedicado á Virxe de Cristal e da súa importancia
posterior. Esta importancia vese reflectida na composición dunha ópera, a creación dun
filme, cadros e demais. Despois, rememora que, catro anos antes da escritura do artigo, a
Virxe de Cristal foi roubada e o párroco da casa reitoral foi asasinado. Considera a
reacción contra este crime insuficiente e pregúntase que pasaría se a Virxe de Monserrat
fose roubada e o abade do mosteiro asasinado.
_____, “Rosalía en Carsi & Ferrer”, La Opinión, “Saberes”, n.º 1141, “No fondo dos
espellos”, 12 outubro, contracuberta.
Comeza sinalando as distintas interpretacións e achegas que se teñen feito á vida e obra
de Rosalía de Castro e dos intereses máis ou menos escuros que agochan estas
aproximacións. A continuación detense no episodio da peripecia de Rosalía no que esta,
con tan só dezaoito ano chegou, sen compañía de ningún tipo, a Madrid. Narra como
viaxou nunha dilixencia até a Meseta, as distintas paradas que foi facendo e o que estas
lle inspiraron, ou as distintas persoas coas que foi conversando até chegar ao seu destino.
_____, “O Réxime de Munich”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 14 outubro
2019, p. 13.
Artigo sobre o franquismo e o sistema político que se instaurou tras a Transición. Fala do
deseño deste momento político e das bases sentadas na xuntanza de Munich. En relación
con isto e cos separatismos, fai referencia a Castelao e a Nosa terra. Remata falando da
situación política actual e da necesidade de estudar a historia recente.
_____, “Viva Evo”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 18 outubro 2019,
p. 24.
O artigo comeza facendo referencia a un texto escrito por Fidel Castro no que falaba da
importancia e emancipación dos pobos indíxenas no futuro de América Latina. A Trabe
de Ouro identificou o documento cunha consigna que buscaba reverter a consideración
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dos pobos indíxenas como “campesiños” polos partidos comunistas latinos. José Carlos
Mariátegui recolleu a consigna e promoveu seu protagonismo na revolución comunista.
Remata o artigo falando da vitoria de Evo Morales en Bolivia e das reaccións dos seus
rivais, sinalando que están “furiosos”.
_____, “Anos de formación de Rosalía de Castro”, Faro de Vigo, “El sábado”, “No fondo
dos espellos”, 19 outubro 2019, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 681, 9 novembro 2019,
contracuberta.
Afirma que a biografía canónica de Rosalía de Castro estivo durante moito tempo
contaminada de inexactitudes e trata de desmentir algúns aspectos que teñen que ver coa
súa orixe familiar e co abandono materno. A continuación retoma un episodio da vida de
Rosalía xa explicado noutra entrada de ‘No fondo dos espellos’ que ten que ver coa viaxe
a Madrid que Rosalía fixo aos dezaoito anos e trata de esclarecer as causas desta andaina,
posto que son varias as teorías arredor desta motivación.
_____, “Saúdo marcial á española”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 8
novembro 2019, p. 24.
En relación cun poema antimilitarista de Celso Emilio Ferreiro, no cal fala do acto reflexo
que era saudar no exército, fai un percorrido polos distintos tipos de saúdos que se dan
entre os militares españois. Ademais, di que as persoas que realizan incorrectamente os
saúdos son obxecto de burla polos veteranos do exército. En relación con isto, fala dun
candidato de Vox en Pontevedra, que tamén é xeneral do exército e que recentemente
realizara o saúdo incorrectamente, semellándose ao saúdo dos militares de EUU. Di que
este feito pode relacionarse co servilismo de Vox aos EEUU.
_____, “Cemiterio de Disidentes”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.144, “No fondo dos
espellos”, 9 novembro 2019, p. 4.
O artigo ten como base a tumba de John Keats no Cemiterio de Disidentes de Roma.
Relaciónase a súa poesía con Juan Carlos Mestre e o seu poema En la tumba de Keats.
De maneira semellante, o sepulcro de John Moore conmoveu a Rosalía, que se aproxima
a el nunha dedicatoria a María Bertorini. Continúa falando de poemas relacionados coas
tumbas de diversos personaxes célebres, como é o caso de Lenin. Remata facendo unha
última alusión a Juan Carlos Mestre, do que di que naceu na Rúa da Auga de Vilafranca
do Bierzo.
_____, “Dous libros de poesía”, Faro de Vigo, “Opinión”, 11 novembro 2019, p. 39.
Comenta que visitou recentemente o Concello de Bande e que no instituto desa vila
ensinaron Xabier Cordal e Chus Pato. Aproveita a mención para falar da faceta poética
de ambos os escritores escritores, informando das súas últimas publicacións,
nomeadamente os poemarios Resistencia da auga (Chan da Pólvora, 2018) e Un libre
favor respectivamente.
_____, “Fantasías biográficas”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.145, “No fondo dos
espellos”, 16 novembro 2019, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, 30 novembro 2019,
contracuberta.

584

Versa sobre as mentiras existentes nas biografías dos grandes autores da tradición galega.
De Rosalía desméntese a súa fealdade, a relación infeliz coa súa nai e co seu marido. De
Pondal dísenos que non pertencía á fidalguía, mentres que de Curros resáltase a pouca
importancia dada a súa etapa como evanxelista en Madrid, ademais de desmentir algúns
dos feitos relacionados coa súa xuventude en Celanova. Emilia Pardo Bazán móstrasenos
coma unha muller enfrontada co progresismo e cos autores galegos da época. Tamén se
nos di que Risco e Pedrayo non eran fidalgos. Remata facendo unha petición para que as
biografías das figuras relevantes galegas sexan revisadas.
_____, “1958: pé de foto”, Faro de Vigo, “El sábado”, 26 outubro 2019, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, “No fondo dos espellos”, 16 novembro 2019, contracuberta.
Artigo no que se fai eco da celebración en 1958 do centenario do casamento de Rosalía
de Castro con Manuel Murguía celebrado no Centro Gallego de Madrid e no que amosa
unha foto das personalidades que estiveron na mesa de oradores e trata de identificalos:
o director do Centro encargado de Cultura de apelido Cendán, Manuel Fraga Iribarne,
Carmiña Prieto Rouco, Dámaso Alonso, Ramón Otero Pedrayo, Avelino Gómez Ledo
(non está seguro), Xosé Caamaño Bournacell e Xosé Ramón Fernández-Oxea. Salienta
que na foto hai unha ausencia cargada de sentido, a do presidente do Centro Gallego, o
xeneral Constantino Lobo Montero.
_____, “Príncipe Albariño”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 22
novembro 2019, p. 24.
O artigo fala do viño albariño e do renacemento que experimentou na segunda metade do
século XX. Antes non gozaba de moita reputación, feito ao que alude o autor dicindo que
cando Rosalía falaba de “miña parra de albariñas uvas” os lectores non sabían a que se
refería, mentres que Cabanillas falaba de “viño espadeiro”. O renacemento impulsouse
dende o Faro de Vigo e tivo como partícipes a personaxes coma Álvaro Cunqueiro e
Celso Emilio Ferreiro, entre outros. Pola súa parte, Otero Pedrayo sumouse ás Festas do
Albariño en Cambados, que non contaron con ningunha axuda por parte do réxime
franquista.
____, “As constantes literarias de Galicia: Feminismo, viaxe e transgresión radical”, La
Opinión, “Saberes”, 7 decembro 2019, contracuberta.
Identifica a constante do feminismo, a viaxe e a transgresión radical na nosa literatura en
latín e en galego. Amenta o artigo Annales du Midi, de Louis Duchesne, que Uxío Romero
Pose traduciu ao galego e publicou en A trabe de Ouro; a obra Irinerarium ou
Peregrinatio ad loca sancta; e Historiarum adversus paganos.
_____, “As constantes literarias de Galicia: feminismo, viaxe e transgresión radical (II)”,
Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.148, “No fondo dos espellos”, 30 novembro 2019, p. 4.
Explica a historia da torre de Brigantia e do seu constructor, Breogán, e de como na súa
cima podía verse Britannia. Despois, conxetura sobre a localización do Medulio. En
relación con estes relatos fai referencia a Ramón Cabanillas e o seu Bendito San Amaro,
e a viaxe de Brigantia ao Eire, paralela á “constante viaxe sempiterna dos galegos”.
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_____, “As constantes literarias de Galicia: feminismo, viaxe e transgresión radical
(IIII)”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.149, “No fondo dos espellos”, 7 decembro 2019,
p. 4.
O artigo fala de Trezenzonii de Solistititionis Insula Magna, unha obra que narra a historia
de Trezenzonio que, dende a Torre de Hércules, viu unha illa chamada Solistition, a cal
visita mediante un prodixioso navío. En Sortition visita o sartego de Santa Trega. Non
obstante, ten que retornar a Galicia. O relato lígase con O Bendito San Amaro, de
Cabanillas e a Cantiga CIII de Afonso X.
____, “O regreso de Navia”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 13
decembro 2019, p. 29.
Trata do costume do bautismo prenatal e de como se realizaba este. A muller encinta
detíase no medio da ponte e os seus acompañantes poñíanse cada un nunha entrada. Aos
viandantes que pasaban pola ponte preguntábaselles se querían botar a auga. Ademais,
tamén indican cal vai ser o nome do bebé. Esta é a versión do doutor Bento da Cruz.
Apunta o autor que no século XXI están a aparecer mitos novos relacionados coa saúde
e coa neodivinización da Natureza. Indica que Antonio Fraguas realizou unha lista de
pontes aptas para esta cerimonia.
____, “O proxecto histórico de John Adams”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da
vida”, 20 decembro 2019, p. 24.
Inicia o artigo lembrando o 4 de Xullo de 1776, día da independencia dos EEUU. Unha
vez que acadada a devandita independencia, os norteamericanos buscaron a concordia
con Inglaterra. Enviouse a John Adams para logralo. O seu diario relata a viaxe, na cal
pasou por Galicia, motivo polo cal se traduciu ao galego da man de Emilio González
López. Ezra Pound tamén relata a viaxe de John Adams no Canto LXV que tamén foi
traducido ao galego.
____, “Na frente unha estrela”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 27
decembro 2019, p. 21.
O artigo fala metaforicamente das “estrelas”, referíndose a varios autores da tradición
galega. Así, fala da estrela de Rosalía e da estrela deseñada por Castelao como símbolo
da Galicia Ceibe. Manuel Antonio tamén ten unha estrela, asociada ao proxecto da Central
Galega de Traballadores. En relación con estas estrelas, remata dicindo que o
nacionalismo galego debe camiñar no rumbo que elas marcan. Para o autor o camiño é a
unión das esquerdas federalistas.
____, “Notas á Viaxe que Trezenzonio fixo á Illa Magna de Solistición”, Faro de Vigo,
“El sábado”, n.º 1.152, “No fondo dos espellos”, 28 decembro 2019, p. 4.
Nun artigo no que dá conta da figura de Trezenzonio, un monxe galego ao que a tradición
atribúe a proeza de poder divisar e até visitar unha das illas do Paraíso, alude a algúns
escritores e obras que, directa ou indirectamente, amentan a este personaxe histórico.
Desta forma reproduce uns versos que Cunqueiro dedicou as imposíbeis illas somerxidas;
comenta que Otero Pedrayo rescatou do Leabar Gabhála para o galego o método poético
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da chamada concatenación céltica; e que Ramón Cabanillas poetizou O Bendito San
Amaro, santo cuxa historia está en contacto coa de Trezenzonio.
Montaña, Estro, “Entre a ‘peste emocional’ e mais a patria. Traxedia e ledicia do fútbol”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 710, “Libros”, 10 xaneiro 2019, p. VII.
Nun artigo sobre fútbol, fai alusión a Castelao, que axudou a fundar o clube de Eiriña
(Pontevedra), no que foi xogador Alexandre Bóveda. Menciona tamén a Manolo Bragado
e a súa novela O penalti de Fuco.
Montero, Tamara, “Begoña, Penélope”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Cuatro verdades”, 18 xaneiro 2019, contracuberta.
Recolle unha breve homenaxe á escritora Begoña Caamaño, prematuramente falecida no
ano 2014, comparándoa con Penélope e advertindo que, ao igual que a personaxe
mitolóxica, Begoña tamén chegou á súa Ítaca persoal coa inauguración do parque Begoña
Caamaño no compostelán barrio das Fontiñas.
Morán, César, “O ser da música. Funcionalidade e valores”, Sermos Galiza, n.º 366,
“fóradeserie”, “o eco das ondas”, 2 outubro 2019, p. 7.
O artigo fala da música, dicindo que é unhas das artes mais abstractas. A musica ten só
un valor funcional para moitos, pero é omnipresente, tamén na natureza. En relación a
isto, fala de Lorca e de Cunqueiro cando comparan o vento cunha vaca muxindo. Tamén
Rosalia se relaciona coa música ao falar dos ríos. Remata versando sobre a relación da
música coa palabra ao longo da historia, dende os trobadores medievais ao Renacemento.
Mosteiro, Marga, “Conxo regresa a 1856 para repetir la comida solidaria en su
carballeira”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Festa do Banquete”, 5 maio 2019, p. 10.
Informa sobre a repetición da comida solidaria de Conxo, realizada por vez primeira en
1956. Recórdase a asistencia de persoeiros da cultura daquel entón como Eduardo Pondal,
Aurelio Aguirre e Manuel Murguía así como a asistencia dalgúns na celebración
contemporánea como foi o editor Henrique Alvarellos.
_____, “Merecida jubilación”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago, “A la última”, 21
setembro 2019, contracuberta.
O artigo fala da xubilación de Luís Alonso Girgado, o cal se dedicou á ensinanza e
traballou como investigador no Centro Ramón Piñeiro. Entre os seus traballos destaca as
edicións facsímiles de revistas literarias, os Cadernos de Ramón Piñeiro e os traballos
recompilatorios acerca da inmigración hispanoamericana.
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Neira, Nieves, “Desvíos”; Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
176, 24 marzo 2019, p. 4.
Desvela o significado filosófico do concepto de ‘desvío’ e asegura que a potencialidade
ten que ver con el e que todos os desvíos parten do corpo, de forma que se unha persoa
puidese permanecer queda sentiría como se move o mundo. Para reforzar esta idea
reproduce uns versos de Uxío Novoneyra.
Noguerol, Jaime, “La trastada”, La Región, “Ourense”, “El ángulo inverso”, 31 marzo
2019, p. 9.
A propósito do pasamento de José Luís Outeiriño, histórico director do xornal La Región,
fai un breve repaso pola traxectoria profesional deste xornalista ourensán e alude ao feito
de que no ano 1965, cando Blanco Amor regresou do seu exilio, este o acolleu e lle deu
traballo.
Noia, Fefa, “O latín ignoto de Valle-Inclán”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 xuño 2019,
p. 39.
Dá conta dos distintos atrancos cos que se atopou o CDG para levar á escena os textos de
Valle-Inclán en galego, informando de como en 1984, ano no que se inaugura a compañía,
os herdeiros do arousán impediron que a versión galega de Divinas Palabras se
representase sobre as táboas. Tamén comenta que, no ano 2017, cando os dereitos sobre
a obra do autor xa foran liberados, se representaron A cabeza do Dragón dirixida por
Quico Cadaval e Martes de Carnaval da man do CDG. Finalmente alude ao feito de que
no ano 2018 por fin se puido levar á escena unha adaptación da peza Divinas Palabras,
producida polo CDG e dirixida por XRon baixo o título Divinas Palabras Revolution.
Otero, David, “Primavera”, Sermos Galiza, n.º 332, “Opinión”, “As insuas”, 31 xaneiro
2019, p. 4.
Trátase dun artigo no que se defende a necesidade da socialización dos coidados, tarefa
asumida, historicamente, polas mulleres, e sinala como moi acertada esta temática e esta
reivindicación como leitmotiv para a folga do 8 de marzo, Día Internacional da Muller
Traballadora. Desta forma sinala que marzo é o mes das mulleres e do feminismo, pero
antes denominou xaneiro e febreiro como os meses de Castelao e Rosalía
respectivamente.
Outeiriño, Maribel, “Galardones, ceses, arrestos y los premios Oscar”, La Región,
“Hemeroteca”, “Historia en 4 tiempos”, Hace 25 años”, 16 febreiro 2019, p. 30.
Lémbrase que hai 25 anos o escritor Antonio Rivero Coello foi galardoado co Premio de
Narrativa de Camilo José Cela polo seu relato “Valquiria”.
_____, “Lotería universal para ganar la guerra”, La Región, “Hemeroteca”, “Historia en
4 tiempos”, “Hace 100 años”, 19 febreiro 2019, p. 30.
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Lémbrase que hai 100 anos Vicente Risco foi o primeiro en participar cunha ponencia
sobre ‘a segunda xeración romántico en Alemaña’ nun curso sobre ‘Historia da Nova
Literatura’ organizado polo Ateneo de Ourense.
_____, “Champagne y poesía para Ramón Cabanillas”, La Región, “Hemeroteca”,
“Historia en 4 tiempos”, “Hace 100 años”, 14 maio 2019, p. 34.
Lémbrase que fai 100 anos se celebrou no Porriño un banquete en homenaxe ao poeta
Ramón Cabanillas, quen fora secretario do concello de Mos, para celebrar o éxito da súa
coemdia A man da Santiña.
_____, “Premio ourensano para un portugués”, La Región, “Hemeroteca”, “Historia en 4
tiempos”, “Hace 100 años”, 15 maio 2019, p. 36.
Recolle a efeméride do 15 de maio de 1994 cando o portugués José Jorge Letria gañou o
XIV Premio de Poesía Cidade de Ourense pola súa obra Fragmentos do éxtase.
_____, “Expuestos los tesoros de doña Angelita”, La Región, “Hemeroteca”, “Historia en
4 tiempos”, “Hace 100 años”, 19 maio 2019, p. 25.
Lémbrase que fai 25 anos o actor ourensán Abelardo Pérez Gabriel participa nun capítulo
da serie de televisión Os outros feirantes baseada en relatos de Álvaro Cunqueiro.
_____, “Definitivamente se acabó la epidemia de gripe”, La Región, “Hemeroteca”,
“Historia en 4 tiempos”, “Hace 100 años”, 20 maio 2019, p. 17.
Lémbrase que fai 100 anos se estreaba en Ourense a zarzuela galega Non chores Sabelina.
Outeiro, Mario, “Castelao, sempre en Galiza”, El Progreso, “Opinión”/Diario de
Pontevedra, “Opinión & Análisis”/La Región, “Opinión”, p. 31, 11 xaneiro 2019, p. 24/
A propósito da efeméride do pasamento de Castelao o 7 de xaneiro de 1950 en Bos Aires,
o autor do artigo explica como se tratou a noticia da súa morte no Estado español por
parte da prensa e a censura franquistas. Ademais, co gallo da chega do cadro A derradeira
leición do mestre a Galicia crítica o branqueamento, por parte da Xunta, da figura e do
legado do intelectual rianxeiro. Finaliza recomendando a visita ás exposicións ‘Alba de
Groria’ en Bonaval e ‘Castelao Maxistral’ na Cidade da Cultura.
_____, “Luz creativa”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna política”, 25 xaneiro 2019, p.
32.
Céntrase na escritora Luz Darriba, relatando os seus primeiros anos no Uruguai, o traslado
á Arxentina para estudar e a instalación definitiva en Galicia. Dela destaca o seu
compromiso co ideario libertario e coa defensa das culturas autóctonas. Achega a
anécdota que a sitúa como a líder da iniciativa de rodear a muralla de Lugo de libros
dentro da campaña para conseguir que este monumento fose Patrimonio da Humanidade.
Finalmente destaca o seu carácter polifacético en tanto artista e escritora e fala dos
múltiples recoñecementos e premios que ten obtivo en ambos os campos.
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_____, “Banksy, o primo e Lugo”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna política”, 28 xuño
2019, p. 42.
Comenta que un artista de rúa lugués vén, dende fai algún tempo, pintando muros da
cidade con murais reivindicativos ao xeito de Banksy. Dedica parte do artigo a explicar
quen é Banksy e a loar a xenialidade da súa obra. Así mesmo alude a algunhas das obras
artísticas do bautizado como Primo de Banksy que máis lle teñen impresionado,
nomeadamente as homenaxes a Castelao versionando a obra A derradeira leición do
mestre e a Rosalía de Castro coa obra ‘Malamente’.
_____, “Afonso Blanco Torrado, un grande da Chaira”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna
política”, 12 xullo 2019, p. 42.
Aborda a figura de Afonso Blanco Torrado, párroco en Guitiriz e fundador da Asociación
Cultural Xermolos, da Irmandade Manuel María e da Asociación Sociocultural X. M.
Díaz Castro, repasando a súa traxectoria vital e apuntando algúns datos da súa faceta
como máximo dinamizador cultural en terras chairegas. Neste senso destaca a grande
amizade que forxou cos poetas Manuel María e Xosé María Díaz Castro, de ter impulsado
a campaña do Día das Letras en prol deste último ou todo o traballo invertido para a
rehabilitación da casa do escritor de Nimbos. Así mesmo destaca o seu papel como
ensaísta e alude á obtención do noveno Premio Literario Ánxel Fole.
_____, “Quixotes no Courel”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna política”, 13 setembro
2019, p. 32.
O artigo fala da proliferación de parques eólicos e da produción de enerxía eléctrica en
Galicia, resaltando o feito de que a porcentaxe producida é superior á necesaria para o
autoabastecemento. Este exceso de produción non repercute en beneficios para Galicia,
se non que se perde entre empresas estranxeiras ou espállase polas distintas comunidades
de España. A constante construción de parques eólicos en paraxes naturais faille recordar
o poema O río e as Nereidas de Ramón Cabanillas.
_____, “Merecidas homenaxes a Isaac Alonso Estraviz”, El Progreso, “Opinión”,
“Tribuna política”, 25 outubro 2019, p. 50.
Trata a figura de Isaac Alonso Estraviz, escritor e filólogo, e a súa aproximación á cultura
galega. Estraviz traballou co grupo Galaxia, realizou grandes achegas a galeguización da
igrexa e fixo boas propostas de lexicografía. Tamén escribiu un gran número de libros e
de artigos, así como un dicionario de lingua galega. Actualmente é membro da AGAL e
vicepresidente da AGLP.
Palomanes, Paula, “Mujeres invisibles en las aulas”, La Región, “A Limia”, 21 xaneiro
2019, p. 15.
Infórmase de que o departamento de orientación do IES Cidade de Antioquía de Xinzo
impulsou unha iniciativa para nomear as aulas do instituto con mulleres importantes en
diversos ámbitos. Unha delas é Rosalía de Castro.
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Pardo, Héctor, “A los que viven del gallego”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Tribuna
libre”, 3 outubro 2019, p. 4.
O artigo versa sobre a situación do galego na actualidade, lamentándose dela. Sinala que
se antes se lía a Cunqueiro ou se discutía sobre as obras de Castelao, empregándose o
galego como ponte entre culturas, hoxe é un muro vítima da normalización. Reclama que
se reformulen as políticas lingüísticas para deter a sangría de falantes e que se cambie “o
medo pola sedución”.
Pastoriza Rozas, Xosé Luís, “Rosalía 1969: a misa do ‘Galiza ceibe!”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Firma invitada”, 1 setembro 2019, p. 14.
O artigo fala dos feitos acontecidos en 1969 tras a misa de Rosalía. Xaime Isla Couto e
Carlos X. Guitián Rodríguez foron detidos tras gritar “Viva Galiza ceibe!” e “Liberdades
para Galicia!”. Ademais, Xaime tamén foi mallado pola policía. Estes acontecementos
son explorados por Marcelino Agís na obra dixital Xaime Isla Couto: entre o ‘Galiza
ceibe’ e o ‘Venceremos nós’.
Rozas, Ramón, “O día de Lorca en Galicia”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Saga/Fuga”,
25 outubro 2019, p. 20.
Explica a proposta para que o 25 de outubro sexa o Día de García Lorca en Galicia,
marcando a chegada do poeta en 1916. Conmemoración da importancia da súa figura é
Seis poemas galegos, recuperado agora por Alvarellos, que contén os poemas de Lorca e
un prólogo de Blanco Amor. O artigo tamén rememora a viaxe a Pontevedra en 1932 e as
distintas actividades que desenvolveu Lorca nesta cidade, co inmenso legado que estas
deixaron.
_____, “Ateneo imprescindible”, Diario de Pontevedra, “Y Además”, “Pontevedra”,
“Saga/Fuga”, 27 setembro 2019, p. 14.
Comezan en Pontevedra as actividades culturais promovidas por distintas entidades.
Destaca o Ateneo de Pontevedra, que conta cunha longa historia e que pervive ano tras
ano a pesar das escasas perspectivas económicas. Neste ano, o Ateneo comezou o curso
cunha charla de Xaime Toxo, Ana Acuña, Anxo Angueria e Fran Alonso, que falaron de
Rosalía de Castro debido ás novas edicións de Cantares Gallegos, Follas Novas e En las
orillas del Sar.
_____, “Bajo el pecho la herida”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Saga/Fuga”, 22
novembro 2019, p. 20.
Presenta un conxunto de poetas que escribiron na segunda metade do século XX e das
dificultades que tiveron que atravesar. Fálase das súas orixes, da “poesía pirata” de
autores como Álvaro Cunqueiro, Manuel María, Carvalho Calero e outros, publicada
durante a represión franquista. Remátase cunha petición de que o seu labor non se perda
e fala dunha homenaxe a estes autores no Museo de Pontevedra.
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Parga, Grial, “Eroski Paraíso”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “d_finde”, p. 43 /
El Progreso, “d_finde”, “d_cine”, “El estreno”, p. 43, 20 decembro 2019.
Artigo sobre Eroski Paraíso, obra estreada por Chévere en 2016. Chévere está formada
por Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés e Xesús Ron. Víronse obrigados
a cambiar a súa base de operación durante estes anos e na actualidade están esperando a
un concello que os acolla. En 2014 recibiron o Premio Nacional de Teatro. Agora, levan
esta obra á gran pantalla.
Pazo Blanco, Xosé Manuel, “Das pensións (1): Long Hope”, Diario de Ferrol,
“Opinión”, “O pinguelo”, 29 xaneiro 2019, p. 17.
A propósito da marcha da CIG en Compostela na defensa das pensións públicas fala do
caso Long Hope, que resume a situación de moitos galegos que á altura do 1957
emigraron a Noruega como man de obra especializada para traballar na súa mariña
mercante e que logo de anos traballados o Estado noruegués négase a recoñecerlles unha
pensión e o Estado español desentendeuse até hoxe do problema. Remata aludindo a un
famoso verso de Manoel Antonio que exemplifica moi ben esa situación: “e fomos
ficando SOS, o mar, o barco e máis nós”.
_____, “Unha voz libertaria”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “O pinguelo”, 12 marzo 2019,
p. 17.
Informa da presentación da biografía de Suso Vaamonde, titulada Suso Vaamonde. Voz
de trebón (2019) e da autoría do xornalista Miguel Boo, na biblioteca municipal de Ferrol.
A este respecto lamenta non ter asistido ao acto e conta unha anécdota de cando un grupo
de estudantes de veterinaria contactou co cantautor para que dera un concerto na
facultade. Finalmente alude a que as letras de Vaamonde estaban inspiradas en poemas
de Celso Emilio Ferreiro e Manuel María.
_____, “De ruínas e esperanzas”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “O pinguelo”, 9 abril
2019, p. 17.
Informa da celebración dunha homenaxe a Ricardo Carvalho Calero organizada pola
Fundación Artabria e a participación, entre outros, de Dobarro ou Bernardo Cuétara.
Sinala a ausencia de representantes institucionais e líderes políticos no acto e comenta
que nel se reivindicou o papel cívico e político como loitador antifascista de Carvalho
Calero e se denunciou que a lingua galega se deteriora cada anos máis sen que se tomen
as medidas necesarias para impedilo.
_____, “Aí ven o maio...”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “O pinguelo”, 7 maio 2019, p.
17.
Co gallo da chegada das festas dos maios apunta as distintas actividades que se van
desenvolver en Ferrol para celebrar estas datas e reproduce uns versos que Curros
Enríquez dedicou a esta festividade que rezan: “Aí vén o maio de frores cuberto/
puxéronse á porta cantando os nenos”.
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Pena, Xosé Ramón, “Renovar as letras”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De bolina”, 18 maio
2019, p. 24.
Coa chegada dun novo Día das Letras Galegas pregúntase se debe ou non debe continuar
como xornada festiva de xeito oficial; se semella adecuado ou inadecuado mantermos o
formato actual; ou se acertou a Academia desta volta co autor escollido. A continuación
trata de dar algunha resposta a esas cuestións e insírese no debate arredor da figura de
Carvalho Calero e se se lle veta da homenaxe o 17 de maio por motivos que teñen que
ver con que sexa este intelectual o máximo representante do reintegracionismo
lingüístico. Finaliza sentenciando que a traxectoria dos Castelao, Pondal ou Curros, é
dicir, o repaso á crónica das nosas letras, unha historia que agora vive en precario, cando
non desterrada, debería fornecer, entón, a validez do Día das Letras.
_____, “España ‘Paralís”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De bolina”, 7 decembro 2019, pp.
20-21.
O artigo trata da situación política en España, falando tanto de Pablo Iglesias como de
Albert Rivera. O autor fai un repaso de todas as causas políticas que quedaron no almacén
e non se realizaron, coma a reforma do Senado ou o Pacto Anticorrupción. En relación
con esta ausencia de vontade política, cita a Manuel María: “Sempre foi inmobilista
(...)/Viviu en pura ortodoxia/de costas ao seu país”.
Pena Beiroa, José Antonio, “Luis Reimóndez”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al
habla”, 2 xaneiro 2019, p. 4.
Recolle a admiración e agradecemento ao labor de Manuel Reimóndez Portela, galeguista
e médico comprometido que colaborou na redacción do Estatuto dos Dezaseis, publicado
en forma de libro por Galaxia no ano 1978. Fálanos desta figura co gallo do falecemento
do seu fillo, Luís Reimóndez Fernández, a quen tivo o pracer de coñecer grazas ao escritor
Xosé Neira Vilas e co que compartiu máis dun espazo, como a directiva da Fundación
Xosé Neira Vilas.
Penas, Ánxeles, “A pintura de Lodeiro”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 17 febreiro 2019, p. 26.
Fai un breve repaso pola traxectoria vital e artística do pintor Xosé Lodeiro a propósito
da inauguración dunha exposición coa súa obra na galería José Lorenzo e sinala que foi
obxecto do canto de varios poetas galegos, quen lle dedicaron algunha composición,
nomeadamente Cunqueiro, Xohana Torres, Blanco Amor, Oroza ou Méndez Ferrín.
_____, “Achegamento a Maruxa Seoane”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 3 marzo 2019, p. 26.
Recolle un breve repaso pola traxectoria vital e artística de Maruxa Seoane a propósito
dunha exposicións que a Fundación Luís Seoane organiza na súa honra e que recolle
múltiple documentación, como cartas, libros, fotografías e poemas. Ao final do artigo
reproduce un versos que Xavier Seoane dedica a Maruxa.
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Pérez, Lois, “Instrucións para ser Boris Vian”, Diario de Pontevedra, “Táboa Redonda”,
n.º 181, 28 abril 2019, p. 4.
Fai un repaso da peripecia vital do músico e escritor francés Boris Vian, nado en Ville
d’Avray, preto de París, no ano 1920, e alude á tradución galega da súa novela máis
celebrada Cuspirei sobre as vosas tumbas, publicada pola editorial Kalandraka no ano
2007.
Pérez, Luís, “Franco vuelve a casa”, El Correo Gallego, “Opinión”, “ON/OFF”, 24
outubro 2019, p. 2.
Aborda a exhumación do ditador Francisco Franco do Val dos caídos, e para referirse á
etapa ditatorial refírese a esta como a Longa noite de pedra, famoso poemario de Celso
Emilio Ferreiro.
Pernas, Ramón, “De cuando don Alvaro volvió a su casa”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Nordés”, 10 marzo 2019, p. 19.
Co gallo da inauguración da Casa-Museo de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo, sinala que
toda esta vila é en si un museo cunqueirán. A continuación comenta as impresións e os
sentimentos que suscitaron nel a visita a estas instalacións e vai aludindo a certos espazos
da casa onde considera que foron xestados algúns dos personaxes máis emblemáticos do
escritor mindoniense.
_____, “Otoño en Compostela”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Nordés”, 12 outubro
2019, p. 14.
Relata a visita do autor a Santiago de Compostela, onde a chuvia que o recibe lle trae á
memoria o poema “Chove en Santiago”, de Federico García Lorca. Posteriormente, tamén
fala da súa visita á catedral e do animado ambiente que se respiraba nas rúas santiaguesas.
Piñeiro, Antonio, “Cousas do Parlamento”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 19
xaneiro 2019, p. 32.
Destaca a capacidade do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, para
facer intervencións públicas que non deixan indiferentes a ninguén a propósito da súa
última aparición. Tamén fai alusión ás inquisicións que lle fixo o director de La Región,
Xosé Pastoriza, sobre algunhas cuestións mundanas e cita a Castelao co gallo de que o
intelectual rianxeiro chamaría a esas cuestións “cousas”.
_____, “Ourense e o circo”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 5 febreiro 2019, p. 32.
Informa de que a mediados do pasado verán tivo a ocasión de coñecer a Ileana Méndez,
unha filla da emigración máis, que reside na actualidade en Whasington, pero que ten
orixes radicais en Puerto Rico, onde se asentou a súa familia, procedente de Vila Nova
dos Infantes, hai máis de dous séculos. Especula sobre a posíbel relación desta muller co
escritor de Xosé Luís Méndez Ferrín do que cita a súa obra Arraianos.
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_____, “Vilas irmás”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 12 marzo 2019, p. 31.
Reflexiona sobre a relación existente entre certas vilas galegas dende a perspectiva da
irmandade literaria. Desta forma vincula Padrón e Ponteceso, berces do escritores do
Rexurdimento, nomeadamente Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. Tamén fai alusión a
Manuel Curros Enríquez a propósito da creación dun itinerario cultural do Rexurdimento.
Outra conexión que establece é entre Celanova e Mondoñedo, das que di que comparten
unha historia milenaria común. Da vila mindoniense tamén comenta que acaba de
inaugurar a Casa-museo do escritor Álvaro Cunqueiro.
_____, “Un Ourense inédito”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 6 xullo 2019, p. 39.
Comenta un artigo que leu no xornal La Región publicado o día anterior á aparición deste
no que informan de que os turistas e visitantes que se achegan á Ourense xa gozan da
oportunidade de subir ao campanario da catedral e de contemplar en panorámica o
conxunto urbano mergullado nun singular val que un poeta denominou “Augasquentes”.
_____, “Xocas e os Coelerni”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 20 xullo 2019, p. 38.
Faise eco da homenaxe a Xaquín Lorenzo “Xocas” por parte da Deputación de Ourense.
Lembra que o homenaxeado era un experto coñecedor do xacemento arqueolóxico de
Castromao, onde se exhumou o vestixio documental “Tábula de Castromao”, unha placa
de bronce gravada no século II. Explica que Xaquín lorenzo quería reproducir o
fragmento daquel documento e penduralo de forma permanente na fachada do mosteiro
da vila. Agora, 30 anos logo do seu falecemento, malia non poder situar a reprodución no
mosteiro, procuróuselle asento na “Praza das Pitas”.
_____, “Luzes”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 12 outubro 2019, p. 34.
O artigo comeza falando de Luzes, revista dirixida por Manolo Rivas e Xosé Manuel
Pereiro e publicada dende o 2013. A revista busca crear un “ecosistema de xéneros
xornalísticos ameazados de extinción”. O autor comenta que pensou en Luzes ao ler unha
información relacionada coas luces da Nadal de Ourense, que pretendían imitar ás de
Vigo.
_____, “Unamuno e Curros”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 15 outubro 2019, p.
27.
Fala do seu visionado do filme de Amenábar “Mentras dure a guerra”, que relata a historia
de Unamuno a comezos da Guerra Civil. Agradece a este filme a humanización que
realiza da figura do autor vasco, humanización que ás veces se perde no paso dunha
persoa á historia. Esta reflexión coincide cunha relectura dunha carta enviada por
Unamuno para Manuel Casás, na cal expresa a súa admiración polos poemas de Curros
Enríquez, destacando Aires da miña terra ou A Virxe do Cristal entre outros.
_____, “Tradicións que van e veñen”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 2 novembro
2019, p. 28.
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O artigo fala da incorporación do Halloween á cultura popular galega. En primeira
instancia, esta tradición de orixe norteamericana foi recibida con suspicacia. Pero, despois
de comparala co Samaín e ver que tiñan moitos aspectos comúns, foi aceptada. En
relación coa difusión do Samaín, fala da extensión dos relatos da Santa Compaña, citando
a Fernández Flórez.
_____, “Dicción galega”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 3 decembro 2019, p. 30.
O autor fala de que hai días nos que se sente triste debido á situación de Ourense, Galicia
e do mesmo Estado. Non obstante, tamén hai días nos que se sente moi orgulloso. O
último deses días foi no acto de homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no Parlamento de
Galicia, ao cal acudiron autoridades políticas, membros da RAG e unha serie de mozos e
mozas do instituto Celso Emilio Ferreiro. Estes alumnos recitaron unha serie de poemas
cunha dicción galega que impresionou ao autor.
Piñeiro , Xosé M., “Reixa, Avedaño e Romón”, Atlántico Diario, “Sociedad”, 12 outubro
2019, p. 52.
O artigo trata sobre o reencontro do autor con Reixa e Alberto Avendaño no Festival
Internacional de Poesía e Performance “Kerouac” en Vigo. Reixa, Alberto e Ramón
conformaron o “Grupo de Comunicación Poética Rompente”, que supuxo unha
revolución no xénero e un feito moi importante na historia cultural de Vigo.
_____, “Libros electrónicos”, Atlántico Diario, p. 52/ La Región, p. 68, “Sociedad”, 19
outubro 2019, p. 52.
Fala do seu inicio na afección aos libros electrónicos. Recoñece as súas vantaxes, pero
confesa que non pode evitar botar de menos a sensación de ler un libro en papel. Non
obstante, vendo o seu andel cheo de obras, entre elas As rulas de Bakunin de Riveiro
Coello e As palabras da néboai de Francisco Castro, dáse conta de que non ten espazo
para máis. Malia isto, vese tentado de mercar novas obras e de darlle unha segunda
oportunidade a outras que xa leu.
Pinto Antón, Juan Antonio, “Estatística sen clientela”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, p. 27, 20 xuño 2019.
Nun artigo no que reflexiona sobre o despoboamento e abandono do rural galego, e en
consecuencia das súas tradicionais formas de vida, así como dos intereses partidistas e
electoralistas das distintas formacións políticas, reproduce os versos: “Iste vaise, aquel
vaise / e todos, todos se van…”, de Rosalía de Castro.
_____, “Bernardo Atxaga, a imaxinación e a memoria”, Diario de Pontevedra/ El
Progreso, “Opinión”, 21 novembro 2019, p. 33.
Artigo sobre Bernardo Atxaga, quen recentemente gañou o Premio Nacional das Letras
do 2019. Atxaga é un escritor en lingua vasca, polo cal a súa vitoria se converte nun acto
de reivindicación das diferentes linguas de España. Nesa riqueza multilingüe cítase a
Rosalía e a Castelao, entre outros autores.
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Ponte, José Manuel, “Ferrín y los lugares fuera de sitio”, Faro de Vigo, “Opinión” p.
19/La Opinión, “Página dos”, p. 2, “Inventario de perplejidades”, 9 xaneiro 2019.
Reflexiona sobre o despoboamento do rural no Estado español e o constante crecemento
da poboación en ámbitos urbanos, aludindo ao libro La España vacía. Viaje por un país
que nunca fue de Sergio del Molino. Tamén indica que este mesmo autor traballa na
edición doutro libro, desta volta centrado nos territorios fronteirizos, que leva por título
Lugares fuera de sitio. A propósito deste último lamenta que, entre toda a bibliografía
citada, non aluda en ningún momento á Xosé Luís Méndez Ferrín e a súa obra Arraianos
xa que, en palabras do autor do artigo, foi quen mellor representou aos habitantes destes
lugares de fronteira.
_____, “La Venezuela de ayer y de hoy”, Faro de Vigo, “Opinión”, 12 marzo 2019, p.
19.
Achega as súas reflexións sobre a situación política de Venezuela na actualidade e
establece unha comparación coa situación no último terzo do século XX, que este
cualifica como a época da “abundancia caribeña”. Deste período achega o dato de que
Camilo José Cela escribiu, por encargo do ditador venezolano Marcos Pérez, unha novela
titulada La Cantira. Desta obra di que ten base documental no arquivo memorístico de
Silvio Santiago e cita dúas novelas deste autor, nomeadamente Vilardevós e O silencio
redimido.
_____, “Un soñador frente al mar”, Faro de Vigo, “Opinión” p. 19/La Opinión, “Página
dos”, p. 2, “Inventario de perplejidades”, 17 decembro 2019.
O artigo fala da entrega do Facho de Ouro a Xosé Luís Méndez Ferrín debido ao seu
activismo e a súa obra literaria. Tamén describe a noite na cal se fixo a entrega, unha noite
con moi mal tempo, na cal as ondas eran impoñentes, lembrando a descrición que fixo
delas Otero Pedrayo. No acto da entrega do premio tamén se leu unha carta de Darío
Xohán Cabana e falaron Xosé Luís Axeitos e Manuel Rivas.
Queixas, Mercedes, “Alba de Gloria”, Sermos Galiza, n.º 330, “Opinión”, “Eu seino?”,
17 xaneiro 2019, p. 5.
Faise eco do anuncio da editorial Galaxia no pasado mes de decembro da edición
facsimilar dunha parte substancial da obra de Castelao, os álbums de guerra, Galicia
mártir, Atila en Galicia e Milicianos. Menciona tamén a exposición “Castelao maxistral”,
que expón o discurso “Alba de gloria” que Castelao pronunciou en Buenos Aires o 25 de
xullo de 1947 e tamén a correspondencia con Eduardo Blanco Amor, Rodolfo Prada,
Emilio Pita ou Lois Tobío, así como a escoita da voz de Castelao na estrea de Os vellos
non deben de namorarse e os audios discursivos de Ramón Otero Pedrayo e Ramón
Suárez Picallo.
_____, “Po(l)em(iz)as”, Sermos Galiza, n.º 342, “Opinión”, 11 abril 2019, p. 5.
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Nun artigo no que defende a idea de que a expresión literaria ten que se converter no
espello da renovación do discurso lingüístico e que unha das marcas de identidade da
literatura galega ten que ser metalingüística, necesariamente sociolingüística, fai alusión
a distintos poetas galegos que tratan dalgunha forma esta temática. En primeiro lugar a
Yolanda Castaño e ao poema A poesía é unha lingua minorizada”, incluído no volume A
segunda lingua (2013), do que recolle algúns versos. Continúa reproducindo versos de
Marta Dacosta, Avilés de Taramancos, Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Pilar
Cibreiro, Carlos Negro, Daniel Asorey, Estíbaliz Espinosa, Lupe Gómez, Emma Pedreira,
Eli Ríos e María Reimóndez.
_____, “Co libro galego de gala”, Sermos Galiza, n.º 346, “Opinión”, 16 maio 2019, p.
5.
Nun artigo no que reflexiona sobre a privación de liberdade por parte de quen
precisamente a invoca falazmente para reducir até a extenuación a posibilidade de
aprender a lingua galega alude ao falecemento do escritor e mestre Xabier P. Docampo e
á súa participación na Gala do Libro Galego do ano 2018 para recoller o premio de
narrativa pola súa novela A nena do abrigo de astracán (Xerais, 2017).
Regueira, Mario, “As Letras e o futuro”, Sermos Galiza, n.º 345, “A fondo”, n.º 217, “Un
balance do 17 de maio”, 9 maio 2019, p. 4.
Artigo sobre a Real Academia Galega no contexto de resistencia ao franquismo e durante
os anos da posguerra. Reflexiona sobre a falta de figuras femininas tanto no número de
académicos como no número de figuras homenaxeadas co Día das Letras Galegas.
Reigosa, Antonio, “Noriega Varela, dobre efeméride en 2019”, El progreso “Cultura”,
“Vivir”, 2 xaneiro 2019, p. 35.
Advirte que neste 2019, amais de prepararmos a apertura da Casa Museo Álvaro
Cunqueiro, debemos prestarlle atención á dobre efeméride doutro mindoniense ilustre,
Antonio Noriega Varela, xa que vai facer 150 anos do nacemento e 50 da homenaxe no
Día das Letras Galega. Xustifica isto en tanto que Noriega Varela foi un poeta popular,
quizais dos máis admirados e premiados do seu tempo, e os seus versos, ademais da alta
calidade técnica, viaxan cargados de dinamita retranqueira, de humor intelixente e fino,
sempre adobados cun sentido fondo lírico. Cita obras como Montañesas, Do Ermo ou a
póstuma Tenuis Pluvia xa que, segundo o autor do artigo, nos permiten ver unha
evolución que, sen distanciarse das temáticas recorrentes, transita dende o costumismo ao
modernismo con retoques cultistas refinados. Finaliza destacando as achegas máis
importantes en cada un dos campos que traballou, xa que, ademais de excelente poeta, foi
mestre de profesión, xornalista e filólogo, e estivo moi vinculado ao momento
fundacional das Irmandades da Fala en Ourense.
Reigosa, Carlos G., “Cunqueiro en San Martiño”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Vagalume”, 2 agosto 2019, p. 32.
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Carlos G. Reigosa láiase que ninguén tivese gravado a intervención pública de Álvaro
Cunqueiro na basílica de San Martiño de Mondoñedo o 11 de novembro de 1966.
_____, “Tabernas de Compostela”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Vagalume”, 25
outubro 2019, p. 36.
Artigo sobre as tascas e bares de Compostela, describindo a axetreada actividade que
neles acontecía. O autor fai referencia ás obras literarias que se crearon nese ambiente de
axitada creatividade, destacando Cantiga nova que se chama Riveira. Finaliza
rememorando as conversas nesas tabernas con membros destacados do mundo literario,
como Ricardo Carvalho Calero ou Eduardo Blanco Amor, e laméntase de que esa época
xa quedara atrás.
Requeixo, Armando, “Letras de Amor. Prosas e versos en San Valentín”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 700, “Literatura”, 14 febreiro 2019, p. VII.
Co gallo do Día de San Valentín fai un repaso das obras da literatura universal que, dunha
ou doutra forma, tratan a temática do amor. Da literatura galega di que esta é amorosa
dende a súa mesma nacenza e pon como exemplo as cantigas de amigo e amor da literatura
medieval, mais tamén a refundación amorosa do Rexurdimento con tantos poemas de
Rosalía ou a historia da Virxe do Cristal de Curros, os truculentos quereres de Maxina ou
a filla espúrea de Marcial Valladares ou as tres novelas amoroso-históricas de Antonio
López Ferreiro: A tecedeira de Bonaval, O castelo de Pambre ou O niño de pombas.
Tamén di que esa tradición se estendeu ao longo de todo o XX con voces maiores como
as de Castelao (Os vellos non deben de namorarse) e chega aos nosos días en infinidade
de poetas e narradores que, como diría un deles, Claudio Rodríguez Fer, cantan para nós
os seus Poemas de amor sen morte.
_____, “Bibliotecas singulares. Andeis para a creatividade”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 704, “Literatura insólita”, 7 marzo 2019, p. VII.
Fai un breve repaso polas bibliotecas máis extravagantes, exóticas e singulares existentes
en Europa e América do Norte e centra unha parte do artigo en falar das bibliotecas máis
importantes de Galicia, nomeadamente a Biblioteca da RAG na Coruña, a Biblioteca
Xeral da USC en Santiago, a Biblioteca Penzol en Vigo e a Biblioteca do Instituto de
Estudos Padre Sarmiento en Santiago. Desta última di que herdou todo o fondo
bibliográfico do Seminario de Estudos Galegos, a propósito do cal cita a Castelao e Otero
Pedrayo.
_____, “Os ollos das palabras. Escritores cegos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
712 “Literatura insólita”, 9 maio 2019, p. VII.
Co gallo da publicación da segunda novela de Emilio Ortiz, un escritor invidente do País
Vasco, repasa a existencia de literatos cegos ao longo da historia. Desta forma comeza
falando de Homero, pai da literatura occidental e autor da Ilíada e da Odisea, e continúa
dando algúns nomes da literatura árabe ou anglosaxona. Desta última, fai alusión a John
Milton, autor do poemario O paraíso perdido. Finaliza o artigo aludindo a aqueles
escritores que, non sendo puramente invidentes, padeceron, durante a vellez, algún tipo
de cegueira, nomedamente Pérez Galdós e Borges. Para os escritores galegos cegos
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reserva un apartado a parte, onde explica como Lamas Carvajal, non sendo invidente,
padeceu certos problemas de cegueira dende moi novo.
_____, “Unha balea branca chamada Melville. No douscentos aniversario”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 721, “Literatura insólita”, 11 xullo 2019, p. VII.
Co gallo do 200º aniversario do nacemento de Herman Melville, autor de obra cumio da
literatura universal como Mobby Dick, repasa a traxectoria vital deste escritor
estadounidense, comentando que tivo unha vida dura e afastada do recoñecemento á súa
obra. Neste entramado amenta ás traducións ao galego das súas novelas, nomedamente
Billy Bud, vertido por Miguel Anxo Laxe Freire en 1983, e Bartleby, o escribente,
traladado por Eva Díaz Rodríguez no 2009, ambos publicados por Xerais. Así mesmo fai
alusión a obras galegas que tiveron unha notábel influencia das obras deste autor,
nomeadamente a novela Balea morta ou lancha a pique! (Xerais, 2002) de Santiago
Jaureguizar, e o poemario Memoria de Ahab (Sotelo Blanco, 2007) de Rafa Villar.
_____, “Galicia en 40 datas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.100, 11 agosto 2019, p. 30.
O artigo fala de 40 datas que fizeram a História da Galiza, libro colectivo que trata de
maneira xeral os feitos máis relevantes da historia de Galicia. Dividido en seccións coma
“Idade Antiga” ou “Idade Media”, faise referencia a diversos acontecementos, atopándose
entre eles a fundación do reino de Galicia, o ataque de Drake e demáis. Entre os feitos
recollidos está a escritura de Cantares gallegos de Rosalia na sección de “Idade
Contemporánea”.
Reyes Uchinsky, Carla, “Medallas Castelao”, La Región, “Casi iguales”, p. 30/ Atlántico
Diario, p. 26, “Opinión”, 12 xuño 2019.
Empeza afirmando que perdeu a conta das veces que escribín neste recuncho de opinión
sobre como a muller foi sempre a gran ausente dos premios, medallas, condecoracións e,
en xeral, de todos os recoñecementos. Continúa comentando que, desta forma, faise
comprensíbel que se xerou tanto balbordo e expectación ao coñecerse a noticia de que a
Xunta de Galicia decidiu conceder as Medallas Castelao a cinco mulleres de forma
exclusiva, configurándose como a primeira vez, nos seus 35 anos de existencia, que só se
entrega a mulleres. Finaliza aplaudindo esta iniciativa e valorándoa como unha clara
mensaxe de compromiso coa igualdade de oportunidades, así mesmo recolle os nomes
das galardoadas.
Rivas, Chito, “O tiburón vermello de Paco”, La Región, “Opinión”, “Pingas de orballo”,
29 xaneiro 2019, p. 30.
Comenta que a compañía Silvardeiras Teatro representou hai uns días na Casa de Cultura
Manuel María de Barbadás a obra Tarabeleando con Mario, que é unha versión moi libre
da novela Cinco horas con Mario de Miguel Delibes, e suxire que el a titularía “O tiburón
vermello de Paco” e a continuación explica os motivos desa escolla.
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_____, “Un sentimento eterno”, La Región, “Opinión”, “Pingas de orballo”, 27 febreiro
2019, p. 34.
Indica que no día de Rosalía de Castro quere escoitar a Amancio Prada e pechar os ollos
para que catro versos e un poema se deiten na súa inercia poética. Tamén di que quere ser
un verso ou un poema, que Rosalía é un sentimento eterno, e que nesta noite de negra
sombra e follas novas quere tomar a xutiza pola man.
_____, “E se digo...”, La Región, “Opinión”, “Pingas de orballo”, 19 maio 2019, p. 28.
Sinala como quere pasar ou celebrar o Día das Letras Galegas, indicando que neste día
toca consumir música e literatura en galego ao cento por cento. Tamén comenta que é un
día de condicións climáticas semiadversas e que no medio das nubes comezan a saír uns
raios de sol que alumean o día e a lingua materna, neste caso o galego. Finaliza dicindo
que quere pasar o tempo mirando de aquí para alá, sen máis.
Rivas, Ciprián, “Se non es alguén, non es”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
11 xullo 2019, p. 24.
Reflexiona sobre o concepto da transcendencia, de como se é alguén ou se gaña
recoñecemento nun determinado ámbito. Neste senso amenta ao poeta natural de
Monterroso Lorenzo Varela, que foi durante longo tempo esquecido, pero que no seu
momento se relacionaba con Neruda, García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti,
Laxeiro, Maside, Colmeiro ou Rafael Dieste. A continuación reproduce un fragmento do
poema de Varela que canta a derrota do líder irmandiño da Irmandade Fusquenlla na súa
revolta contra o señor Nuno Freire de Andrade, no que derrota é sinónimo de morte, do
abandono da existencia, de deixar de ser alguén e do esquecemento.
_____, “O galeguismo e a Igrexa católica”, Diario de Pontevedra, “Opinión&análisis”,
p. 30/ El Progreso, “Opinión”, p. 24. 18 xullo 2019.
Co gallo da celebración do Día de Galicia reflexiona sobre o papel da Igrexa católica a
respecto do galeguismo e conclúe que, ao contrario que en Euskadi ou Cataluña, o clero
galego actuou como un forte elemento españolizador. Neste contexto fai alusión a unha
carta que Rosalía de Castro escribiu a Murguía onde se recolle a firme intención da poeta
de Padrón de non volver a escribir en lingua galega.
Rivera, Javier, “Tierras con magia literaria”, El Progreso, “Comarcas”, “Cuadrante
Norte”, 10 marzo 2019, p. 14.
Avoga polo turismo cultural e fai un repaso das obras e dos autores máis representativos
de varios lugares de Galicia. Desta forma para falar das terras do Courel alude a Uxío
Novoneyra e o poemario Os eidos; da Terra Chá a Manuel María e a obra Terra Chá; das
terras do Incio a Ánxel Fole e o volume Terra brava. Contos da solaina; do Val do
Lóuzara a Fiz Vergara Vilariño; e de Mondoñedo a Álvaro Cunqueiro e o libro Merlín e
familia.
_____, “Guerra sucia en Sarria”, El Progreso, “Elecciones”, “Diario de Campaña”, 16
maio 2019, p. 14.
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Relata as liortas entre os partidos políticos locais de Sarria co gallo da campaña das
eleccións municipais. Neste entramado sinala a existencia dunha páxina de Facebook que
leva por nome o título dunha das obras máis coñecidas de Vicente Risco, O porco de pé.
Rodil, Ana, “As xacias, as sereas do pai Miño”, El Progreso, “Comarcas”, “De norte a
sur”, 23 marzo 2019, p. 18.
Trata de explicar a lenda popular da existencia dunhas figuras metade humanas metade
peixe que viven nas profundidades do río Miño e que se coñecen co nome de xacias. Para
dar conta disto fai alusión ao escritor e etnógrafo pontevedrés Fermín Bouza Brey, quen
adicou gran parte dos seus traballos a investigar estas figuras.
Rodríguez, Carlos Luis, “El hermano menor”, El Correo Gallego, “Opinión”, “A bordo”,
12 decembro 2019, p. 3.
O artigo fala do feito de que o BNG non acudira á visita a Felipe VI no palacio. O autor
recrimina este feito, aludindo que outros dirixentes de BNG se entrevistarán co rei
emérito, regalándolle incluso unha copia de Sempre en Galiza. Considera que este
comportamento recente é unha imitación do nacionalismo catalán e pide que se opte
mellor pola vía do PNV.
Rodríguez, Jesús, “Gracias, a todos los Amigos de Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 19 agosto 2019, p. 18.
Apunta que a Editorial Kalandraka foi distinguida polo seu labor a prol da difusión de
Pontevedra a través do seu labor profesional.
Román, Fernando, “Praza de Eironciño dos Cabaleiros”, La Región, “Ciudad”, “A
tribuna”, 2 xaneiro 2019, p. 10.
Informa da creación de novas rúas na cidade de Ourense a partir da Restauración,
centrándose fundamentalmente na praza do Eirociño dos Cabaleiros denominada tamén
praza do Cid e chamada na actualidade Irmáns Villar porque no n.º 21 estivo o colexio
dos Irmáns Villar. Para falarmos do colexio dos Irmáns Villar, rescata as apreciacións que
fixo Otero Pedrayo na biografía que lle adicou a Florentino Cuevillas sobre a “Casa de
María Andrea”. Tamén sinala que fronte á “Casa de María Andrea” se atopaba unha tasca
chamada “O Tucho”, onde se reunían escritores da intelectualidade galega dende a década
dos sesenta até mediados dos oitenta do século XX, nomeadamente Risco, Otero, Ferro,
Virxilio, Quessada, Jose Luis de Dios González, Acisclo Manzano, Buciños, Prego de
Oliver e Alexandro, entre outros). Finalmente indica que sobre o ano 1985 desapareceu
baixo a actuación de maquinaria dos construtores, o derradeiro testemuño do espírito da
etapa da intelectualidade literaria e artística do século XX.
_____, “Rúa da Paz ou dos Zapateiros”, La Región, “Ciudad”, “A tribuna”, 2 febreiro
2019, p. 13.
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Recolle a historia da Rúa da Paz, antes dos Zapateiros, da cidade de Ourense, informando
das distintas sedes que albergou e das transformacións que foi sufrindo ao longo das
décadas. Indica que no antigo número 25 (actual 21), naceron e viviron as grandes
personalidade do chamado “cenáculo de Ourense”, a cerna da Xeración Nós. Así, informa
de que no seu primeiro andar viviu Vicente Risco e, no segundo, até a súa morte, o dono
do edificio, Ramón Otero Pedrayo. Tamén advirte de que, fronte por fronte, viviu, no
número 26, Xaquín Lorenzo Fernández, máis coñecido como Xocas.
_____, “Pobre Asunción”, La Región, “Ourense”, “8 de marzo, día de la mujer”, “A
Tribuna”, 7 marzo 2019, p. 16.
Conta a historia de Asunción González Vázquez, unha costureira vilega radicada en
Ourense, a primeira vítima de violencia machista documentada, que foi asasinada por un
home por rexeitar as súas proposicións amorosas. A respecto deste caso fai alusión a
Ramón Otero Pedrayo, quen dixo de Asunción que esta coidaba de nenos desamparados.
_____, “Rúa Cisneros ou Tras Palacio”, La Región, “Ourense”, “Ciudad”, “A Tribuna”,
25 agosto 2019, p. 14.
Amenta a publicación en 1978, en Ourense, do libro titulado Poesías, unha colección de
poemas de Saco e Arce datados entre 1855 e 1877, con 76 composicións en castelán e 9
en galego. Entre eles, salienta “A primaveira”, “A Xesús”, “O miniño do ceo”, “Santa
Eufemia”, “O Arrepentimento” e as traducións do latín “Stabat Mater, “O sol salutis
intimis” e “Misere mei, Deus”.
Romero, Bieito, “Galicia en Bos Aires”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 marzo 2019,
p. 34.
Nun artigo sobre a presenza de galegos e descendentes de galegos en Bos Aires, fai
alusión á gran cantidade de intelectuais galegos exiliados que desenvolveron unha
destacábel actividade dende alí, como Castelao, Luís Seoane ou Bieito Cupeiro.
Rosendo, Rubén de, “Retrato de una pioneira”, Diario de Pontevedra, contracuberta/ El
Progreso, p. 64, “De norte a sur”, 31 xaneiro 2019, p. 64.
Fai un repaso pola traxectoria vital e profesional de Mary Quintero, muller pioneira no
mundo da fotografía tanto en Galicia coma no conxunto do Estado español e que abriu
paso a toda unha xeración de mulleres fotógrafas. Alude á obra Mary Quintero. Retratista
desde os 15 anos (2015) e indica que é un libro indispensábel onde se recollen gran parte
das vivencias desta destacada personalidade do campo da fotografía.
Rozas, Ramón, “Pontevedra ferve e pensa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Saga/Fuga”, 15 marzo 2019, p. 14.
Recolle as actividades, no que á cultura e á literatura se refire, programadas na cidade de
Pontevedra coa intención de mostrar o incremento do movemento cultural na Boa Vila.
Desta forma fai alusión á Gala do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, ao ciclo ‘6 días, 6
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poetas’ celebrado na Casa das Campás e o evento ‘Parlamento de Escritores’ organizado
pola AELG.
_____, “PontePoética: poesía en flor”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“Saga/Fuga”, 12 abril 2019, p. 16.
Alude á celebración da novena edición do Festival PontePoética en Pontevedra e sinala
que esta é unha actividade que chega no momento no que clausura o Salón do Libro e a
cabalo entre moitas outras actividades culturais que teñen lugar na Boa Vila. Indica,
ademais, o nome dalgún dos participantes no festival de poesía, con especial atención ao
escritor Manuel Vilas.
_____, “Libros, festa e revolución”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y Además”,
“Saga/Fuga”, 5 xullo 2019, p. 14.
Informa de que a praza da Ferraría de Pontevedra acolle a fin de semana do 5, 6 e 7 de
xullo a terceira edición da Festa dos Libros, onde se sucederán unha chea de actos para
todos os gustos, nos que os libreiros poderán vender os seus produtos, os lectores
curiosear, pero, sobre todo, producirase ese contacto directo con moitos creadores que
virán até Pontevedra a amosar o seu traballo, a poñerse ante os lectores para coñecer as
súas opinións e para sobrepasar esa liña que divide o soporte físico do libro da etérea
complicidade do lector. Así mesmo sinala que Manuel Jabois, Manuel Rivas, Carlos
Bardem, Ledicia Costas, Francisco Castro, Antón Lopo, Eva Mejuto, Fina Casalderrey,
Daniel Asorey ou Diana López serán algúns dos nomes cos que os lectores poderán pasar
un tempo escoitando todo aquilo que rodea ao libro.
_____, “Leituras para partilhar!”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 193, 21 xullo 2019, p. 4.
Faise eco do nacemento da colección “Confluências” da editorial Kalandraka, na que
autores portugueses se veren ao castelán e viceversa. Alude ás obras O último día de
Terranova, de Manuel Rivas; Sete casas em França, de Bernardo Atxaga; As meninasprodígio, de Sabina Urraca; Sobre las ruinas del mundo, de Patrícia Meis; e Medio
hombre, mitad ballena, de José Gardeazabal, pseudónimo de José Tavares.
_____, “No pasamento dun poeta”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 202, 20 outubro 2019, p. 4.
Artigo con motivo da morte de Manuel Álvarez Torneiro. Antigo xornalista convertido
en poeta, gañou o premio Nacional de Poesía, converténdose no primeiro autor en logralo
cunha obra escrita en galego. Dos seus poemas o autor do artigo di que son semellantes á
auga fresca e tamén “auténticos bacanais”, buscando sempre comprender ao ser humano.
Remata lamentando a súa morte comparándoa con “unha patria que quedou sen cónsul”.
Rubia, Xoán, “Mero, meu amigo”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miradas poliédricas”,
17 marzo 2019, p. 18.
Recolle un breve repaso pola traxectoria artística do músico, escritor e político galego
Baldomero Iglesias, máis coñecido como Mero, a propósito de ter participado con el da
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presentación do seu último poemario, titulado No perfil das verbas (2018), no Ateneo de
Ferrol. Tamén fai alusión ao feito de que o recadado coa venda do devandito libro vai ser
empregado para a restauración da casa do poeta Xosé María Díaz Castro.
Rupérez, Ángel, “Dos Rosalías”, El País, “Opinión”, 28 xullo 2019, p. 14.
Realiza unha comparación entre Rosalía de Castro e a cantante Rosalía, indicando que
Rosalía de Castro foi ignorada polo feito de ser muller e polo feito de ser escritora, mais
que a cantante Rosalía non sufriu polo feito ser muller, posto que cantantes anteriores xa
lle tiñan aberto a porta da igualdade.
S. V., “Pinto e Maragota celebra hoy una jornada por la diversidad sexual”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 xaneiro 2019, p. 12.
Informa dunha mesa redonda sobre diversidade sexual e literatura xuvenil, protagonizada
polas escritoras María Reimóndez, Eli Ríos, Iria Misa e Eva Mejuto, no marco de Pinto e
Maragota, o programa pola diversidade sexual do Concello de Pontevedra.
Saco, Alberto, “Señoras e señores, madamas e madamitos”, La Región, “Opinión”, 23
febreiro 2019, p. 33.
Recolle a coñecida frase de Castelao que reza “mexan por nós e temos que dicir que
chove” a propósito dunhas reflexións arredor da submisión da xente do rural galego ás
distintas instancias do poder nas distintas épocas históricas, dende o sistema feudal á era
posmoderna.
Salgado, Fernando, “Celso Emilio no Parlamento”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “La
Quilla”, 10 decembro 2019, p. 14.
O artigo fala da homenaxe que se realizou no Parlamento a Celso Emilio Ferreiro. En
relación a isto, o autor menciona que se está deixando fóra da institución o que realmente
nos une, mentres que se discuten cousas que nos dividen. Debido a isto, considera loábel
a homenaxe a Celso Emilio á vez que lamenta que Xesús Alonso Montero, do cal dixo
Santalices que era “o mellor orador de Galicia”, tardara 91 anos en falar no Parlamento.
Sánchez Soto, Marina, “Por aqueles versos, Rosalía”, La Región, “Opinión”, 24 febreiro
2019, p. 43.
No Día de Rosalía de Castro aproveita para lembrar e homenaxear á poeta dende,
empregando as súas propias palabras, “o seu humilde lapis e o seu infantil caderno”.
Sánde, Miguel, “A casa museo de Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “A Cotío”,
4 marzo 2019, p. 15.
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Dá conta da inauguración da Casa-Museo de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo a través
da cal, di, se pode coñecer o seu mundo máis íntimo, descubrir ou revisitar cando se
queira. Tamén alude a xa sabida relación entre a escrita e vida de Cunqueiro coa súa vila
natal, e que esta iniciativa non fai máis que agromar as raíces do escritor con Mondoñedo.
Sarlo, Beatriz, “¿Gallego bruto?”, El País, “Babelia”, n.º 1.415, “Tribuna libre”, 5
xaneiro 2019, p. 14.
Trata de desmitificar a idea que, en América Latina, tiñan e teñen dos emigrantes galegos
como persoas brutas e incultas a través da historia da súa propia familia e dos seus
recordos da infancia. É así que fala de don Ángel, un emigrante galego en Arxentina que,
xunto ao seu irmán Pepe, non encaixaban no estereotipo do galego bruto e inculto, senón
que eran homes dunha gran intelixencia e o segundo incluso era un asiduo lector de
Rosalía de Castro e lía en voz alta varias veces versos de “Campanas de Bastabales”.
Senén, Felipe, “Galiza e a neboeira, tópico, filosofía e poesía”, La Opinión, “Opinión”,
“O labirinto do alquimista”, 6 xaneiro 2019. p. 25.
Identifica á paisaxe galega coa brétema, indicando a cantidade de denominacións para
este fenómeno atmosférico, e relaciónao coa cultura e a identidade propias. Fai alusión a
un ensaio de Suso de Toro titulado O país das Brétemas, no que enceta unha viaxe
interminábel pola cultura celta; a Vicente Risco que tamén teimou no tema nas súas
disquisicións sobre unha Arte Atlántica; a Ramón Otero Pedrayo, quen entendía "a néboa
como respiración e forma do Atlántico", "liberación da forma", mesmo como espírito
dela; a Xosé María Castroviejo, sabio en temas célticos, ou Filgueira Valverde, que
insisten no dito por Otero Pedrayo e din que a néboa está enredada no cernado vivir
galego; ou a Rosalía que nas súas derradeiras verbas pediu que lle deixasen ver o mar.
_____, “Arredor do pasado e presente da coruñesa casa do ilustrado Xosé Cornide”, La
Opinión, “Opinión”, “O labirinto do alquimista”, 20 xaneiro 2019. p. 24.
Recolle unha recensión sobre o pasado e o presente da casa de Xosé Cornide na Coruña.
De Cornide destaca o feito de que foi un dos grandes sabios da Ilustración galega a partir
do seu papel como historiador, naturalista, economista, político e poeta. Da casa salienta
características da súa arquitectura, cita os proxectos que se formularon para o seu
aproveitamento nas distintas épocas e finalmente alude ao feito de que foi expropiada
pola familia Franco.
_____, “Murguía ‘Frasquiño de esencias”... galegas”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 27 xaneiro 2019. p. 25.
Trata de verter algo de luz e reivindicar a figura de Manuel Murguía, a quen considera o
máis florecente representante do Romanticismo. Comeza explicando cando e onde naceu
e quen eran seus pais, onde e en que se forma e como coñece a Rosalía, compañeira de
vida e de andainas literarias. Continúa falando da súa participación no Banquete de Conxo
e dalgúns cargos e traballos que desempeñou. Tamén alude a que foi autor da obra
Historia de Galicia, na que aviva o celtismo de Verea y Aguiar e abre camiños científicos
en relación coa historiografía europea. Tamén repasa a Biografía de Murguía (1933)
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escrita con devoción por Risco, e as relacións literarias Rosalía-Murguía. Remata facendo
alusión aos últimos cargos que desempeñou e á data da súa morte o 1 de febreiro de 1923.
_____, “Arredor do pote ‘galego”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do alquimista”, 3
febreiro 2019, p. 24.
Recolle unha definición do ‘pote galego’ dende varias perspectivas, nomeadamente a
lingüística, a histórica, a etnográfica e mesmo a antropolóxica, pero, sobre todo, dende
un enfoque culinario-gastronómico. Neste entramado fai alusión a Álvaro Cunqueiro, a
quen considera o ‘magister máximus’ nos asuntos da cociña cristián de occidente, e
matiza que o mindoniense puntualiza que “non hai tal pote galego como prato. Pote é
onde se coce a carne, e non o contido. Dise, chafando: puxéronnos unha pota de carne,
ou fixemos unha potada de caldo”.
_____, “Onde e cando o porco é o rei”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 17 febreiro 2019, p. 26.
Recolle un artigo sobre o significado e o valor do porco en distintas culturas, e di que este
é un símbolo ambivalente, que non é só un animal do común e do cotián, non só é cousa
de porqueiros ou carniceiros, ou tradición do Entroido. A este respecto recolle que esas
crenzas, tal e como recolle de Buffón no 1766 e logo de Cunqueiro ou Otero Pedrayo, son
"ridículos prexuízos que soamente a superstición mantén".
_____, “Entre o océano, a serra e o ceo: Cariño”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 18 agosto 2019, p. 22.
O artigo comeza facendo unha descrición do Cabo Ortegal, falando da súa xeografía,
clima, fauna e historia. Nesa historia destaca un momento no que o aumento da
emigración é recollido nun dos poemas en galego de Lorca, A Cantiga do neno na tenda,
que inspira a Celso Emilio Ferreiro a escribir outro poema sobre o mesmo tema.
_____, “A mítica árbore do teixo na Galiza”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 27 outubro 2019, p. 25.
O artigo fala sobre a figura sagrada do teixo en Galicia. Dende o suicidio colectivo para
non caer presos dos romanos por parte dos pobos célticos, empregando un veleno extraído
dos teixos, a presenza da árbore na toponimia e nos adros de antigas igrexas. Castelao foi
consciente da importancia do teixo en Galicia e emprégao na súa obra como símbolo da
forza da terra e das esperanzas.
_____, “Arredor do retablo barroco do outono galego”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 17 novembro 2019, p. 27.
Reflexiona sobre o outono galego e todo o que trae consigo. Parte dunhas palabras de
Cunqueiro, que o denomina “dourado faisán do outono”. Tamén fala de Risco, Cunqueiro
e Manuel María e do que relatan acerca desa estación.
_____, “O gato, a nigromancia e don Vicente Risco”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto
do alquimista”, 24 novembro 2019, p. 24.
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Fálase da figura do gato no imaxinario de Vicente Risco, así como noutras figuras. O gato
encarna diversas cualidades, ás veces contraditorias, e que xa aparecen en obras de autores
como Edgar Allan Poe e Baudalaire. O gato asóciase co misterio, a noite, as tebras. Este
aspecto misterioso do gato xa fascinara a Risco dende pequeno, e nas súas obras aparece
frecuentemente coma unha metáfora do sobrenatural e da nigromancia. A importancia do
felino tradúcese no regalo de Castelao a Otero Pedrayo dun cadro chamado O souto dos
gatos.
_____, “Galaicos” un tema que non prescribe”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 1 decembro 2019, p. 29.
O artigo fala dos pobos galaicos a raíz dunha exposición sobre eles no Museo de
Pontevedra. O autor do artigo presenta os xacementos máis importantes en Galicia e fai
un percorrido pola historia destes pobos, dende “kallailoi” a Gallaecia até chegar a
Galicia. Defende que estes pobos son celtas e di que esta cuestión foi tratada por autores
coma Murguía, Risco ou Cuevillas.
Seoane, Isabel, “Carvalhianos e neocaballianos”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Retallos”, 27 agosto 2019, p. 17.
Co gallo da escolla de Ricardo Carvalho Calero como figura a homenaxear o Día das
Letras Galegas 2020, emprega o seu espazo de opinión para recoñecer publicamente a
todas a todas aquelas e aqueles que levan anos traballando para que se distinga o labor en
prol da literatura e da cultura galega levado a cabo polo escritor ferrolán. Ao mesmo
tempo critica as reticencias que os académicos levan mostrando durante anos para
homenaxear a Carvalho Calero nesta data e relaciona isto co feito de que Carvalho fose
un dos máximos defensores do reintegracionismo lingüístico.
Siro, “A todos e a todas”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen fío”, 13 abril
2019, p. 16.
Declárase feminista militante e conta unha anécdota de cando asistiu a unha charla sobre
a cuestión de xénero no Ateneo de Ferrol, facendo alusión á tradución galega do
Manifesto para a castración dos homes da norteamericana Valerie Solanas. Continúa
cuestionando á linguaxe politicamente correcta en defensa da calidade e pureza do
idioma, e neste entramado fai alusión ao perfeccionamento lingüístico perseguido por
Manuel María ou Uxío Novoneyra, citando, neste contexto, os poemarios Terra Chá
(1954) e Os Eidos (1955).
_____, “Un día do Orgullo Gay Galego”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen
fío”, 13 xullo 2019, p. 16. Prn
Comeza reflexionando sobre a celebración do Día do Orgullo Gay e de como algúns
axentes sociais reaccionarios piden que se faga de forma privada, e isto lévao a expresar
o seu convencemento de que Galicia precisa unha celebración do Día do Orgullo Gay á
galega. Unha celebración, di, na que o mundo da cultura apoie as vindicacións do
colectivo marxinado, con Eduardo Blanco Amor como icona. Conta como cando tivo esta
idea escribiu a Xesús Vázquez, alcalde de Ourense, quen o recibiu e escoitou
entusiasmado o plan. Matiza que este proxecto consistía nunha mostra de retratos de
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Blanco Amor con homosexuais e lesbianas amigos do autor e que no marco da exposición
habería conferencias, debates, recitais, actuacións musicais e todo canto o talento creativo
puidese achegar. Así e todo comenta que, pese a que o alcalde lle dese o visto bo, pasaron
tres anos e non se fixo nada. Tamén comenta que o falou na última xuntanza da Fundación
Eduardo Blanco Amor e que varios membros se mostraron entusiasmados e dispostos a
achegar ideas; pero que tampouco pasou.
_____, “O meu Eduardo Blanco-Amor”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen
fío”, 30 novembro 2019, p. 14.
Versa sobre a súa relación con Eduardo Blanco Amor. Esta relación iniciouse no
Seminario do Libro Galego en 1972 e dende entón, converteuse nunha boa amizade. O
autor puido xestionar a única homenaxe á figura de Blanco Amor en 1976. Remata
aludindo a mostra que se inaugura en Ourense e na que se expoñen as caricaturas
realizadas polo autor baseadas en Eduardo Blanco Amor.
Skinner, James, “Novelas eróticas”, Atlántico Diario, “Opinión”, 23 febreiro 2019, p.
24.
Comeza un artigo no que delimita o concepto de novela erótica reflexionando sobre as
barreiras que se ten atopado para publicar narrativa en lingua inglesa a través dos selos
editoriais galegos e sinala que o argumento que lle dan dende as editoras é que só publican
en inglés os grandes clásicos da literatura galega, como Rosalía, Castelao ou Cunqueiro.
Tallón, Juan, “Dylan o los momentos únicos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 182, “Permanezan borrachos”, 5 maio 2019, p. 5.
Recolle unha crónica dun dos concertos dados polo artista norteamericano Bob Dylan en
Galicia, destacando o feito de que no momento no que os artistas abandonaron o escenario
se formou un silencio que deu paso, dende a bancada, ao berro máis célebre da literatura
galega, nomeadamente os versos “Adeus ríos, adeus fontes” de Rosalía de Castro, e de
como Bob Dylan volveu para por o punto e final definitivo ao espectáculo.
Teijeiro, Iolanda, “A nosa lingua bífida”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 30 xullo 2019, p.
17.
Comeza falando do destino das linguas autóctonas, como o quechua ou o gaélico, no
mundo actual, revivindo unhas e desaparecendo outras. Porén, ningunha delas tivo o
alcance e a extensión do galego, afincado en Portugal. Laméntase de que malia a
extensión e a grandeza que tiña o galego no pasado, este se vaia diluíndo, perdendo a súa
riqueza léxica en favor do castelán. Este feito xa foi remarcado por Dieste, que alertara
dos perigos da perda da calidade do galego. Esta perda da calidade e da extensión do
galego aparece reflexada metaforicamente na cidade da Coruña, onde a rúa Rafael Dieste
non se pode atopar, vítima do avance do castelán.
Teijeiro Rey, Iolanda, “8M: o valor dun mandil”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 7 marzo
2019, p. 6.
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A propósito do Día Internacional da Muller Traballadora informa que a folga e as
reivindicacións deste ano xiran en torno á socialización do coidados, tarefa desempeñada
historicamente polas mulleres, e que isto será simbolizado a través da acción de colgar
mandís dos balcóns. Co gallo desta data fai alusión a distintas mulleres que ao longo da
historia foron o rostro de distintos movementos de emancipación das mulleres, no caso
galego fai alusión á eterna Rosalía de Castro.
Teixeiro Rei, Iolanda, “Os cans gardiáns”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 29
outubro 2019, p. 6.
Comeza reflexionando sobre a exhumación de Franco e facendo referencia á lealdade dos
cans cos seus donos, que perdura incluso tras a morte. Despois de mostrar a súa sorpresa
polo feito de que non aparecera ningún can leal na exhumación de Franco, retrocede na
historia para falar da figura do can. Dende os cínicos gregos, comparados con cans, a Paul
Nizán, que confrontara os valores da burguesía na época nazi, estes “cans” que desafiaban
o orde establecido teñen pouco que ver cos “cans” gardiáns, intelectuais que calaban e
mantíñanse apartados das inxustizas. Referenciando a isto, cita a Castelao, quen di que
“algúns teñen can para ter en quen mandar”.
Torna, Cilia, “O campo de concentración de Padrón”, Sermos Galiza, n.º 333,
“fóradeserie”, “de campos de terror”, 7 febreiro 2019, p. 11.
Nun artigo no que recolle certos apuntamentos sobre o campo de concentración de
Padrón, un dos máis duros e represivos de Galicia, fai alusión a un poema que o madrileño
Guillermo García-Martí dedicou a Rosalía de Castro.
Torres, Xosé María, “España, un millón de farmacias”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
13 agosto 2019, p. 12.
O artigo comeza facendo referencia a Un millón de vacas, libro escrito por Manuel Rivas.
O termo de “un millón de” é empregado tamén por Luis Pancorbo para facer referencia a
Laos coma “o reino dun millón de elefantes”. De maneira similar a isto, o autor fala de
España como o país “do millón de farmacias”, aludindo a gran proliferación delas. Pero,
debido ao seu gran número, considéranse coma “recursos invisíbeis”, lonxe da visión
proporcionada por Alvaro Cunqueiro en Tertulia de bóticas prodigiosas. Ademais,
algunhas farmacias non teñen os recursos necesarios e moitas da “España baleira” están
a desaparecer.
Uz, Carmen, “Irrefrenable expresión política”, El Progreso, “Lugo”, “A semana do
revés”, 5 maio 2019, p. 8.
Reflexiona sobre o compromiso político da xuventude de hoxe en día e comenta que este,
cando menos na cidade de Lugo, se fixo latente coa aparición de numerosas
reivindicativas e ocorrentes pintadas no día previo á celebración das eleccións xerais.
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Entre todas as mensaxes recollidas nas paredes e muros lucenses destaca un fragmento
do poema “Abril de lume e ferro” de Manuel María.
Val, Marga do, “Xela, Benquerida:”, Sermos Galiza, n.º 328, “Opinión”, “E-pistola-rio”,
3 xaneiro 2019, p. 5.
Fala directamente coa falecida poeta Xela Arias e trata de póla ao día da situación sociopolítica de Galicia, como están agora as causas nas que Xela se viu involucrada. Cóntalle
da contaminación e do cambio climático, das novas formas de escravitude, de todo o que
lle queda por facer aínda ao feminismo, posto que a prostitución, a violencia machista, o
acoso e a opresión cara as mulleres aínda existe, fálalle, tamén, da desmantelamento da
sanidade e da educación públicas. Explícalle que a súa poesía fica por sempre reunida
grazas ao seu pai e a Chus Nogueira, quen termaron por publicar a súa Poesía reunida
(1982-2004) e lamenta que queiran sacralizala e inocular o seu legado dedicándolle o Día
das Letras Galegas. Finalmente despídese dela e dille que quere por e para sempre.
_____, “Benquerida Carme:”, Sermos Galiza, n.º 340, “Opinión”, “E-pistola-rio”, 28
marzo 2019, p. 5.
Artigo dedicado a Carme da Silva, no que amenta a presentación á que asistiu do seu libro
A cidade sen roupa ao sol, no que, logo das palabras de Abilleira e Susana Tirgo, recitou,
entre outros poemas, “Autorretrato”, sobre o cal lle admitiu sentirse moi identificada.
_____, “Querido e chorado Iván”, Sermos Galiza, n.º 368, “Opinión”, “E-pistola-rio”, 17
outubro 2019, p. 5.
Artigo dedicado a Iván, un coñecido da autora que apareceu de maneira recorrente na súa
vida. Ela comezou sendo a súa profesora. Despois atopáronse no cine e, finalmente, anos
despois, unha alumna chamada Clara apareceu un día cun libro escrito pola autora e
titulado O prognóstico da lúa. Regaloullo a seu tío, que era Iván. Tempo despois Iván
faleceu debido a unha sobredose de heroína. A autora finaliza lembrando a Iván e
reflexionando acerca de como a heroína segue sendo unha praga devastadora.
Vale Carballés, Ernesto, “Navidad”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 20
decembro 2019, p. 6.
O artigo fala do consumismo que se apoderou das festas do Nadal. Lamenta que este afán
de consumir afecte tanto ás persoas máis ricas como ás máis pobres e que pouco ten que
ver a festa orixinal coa actual. Tamén critica a hipocrisía da preocupación polo cambio
climático mentres se está a consumir tanto nas datas sinaladas. Remata citando a Curros,
que di “si eu fixen tal mundo que o demo me leve”
Varela, María, “O antídoto”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y Además”, “A lume
maino”, 26 outubro 2019, p. 14.
O 24 de outubro é o Día das Bibliotecas, que coincidiu no 2019 coa exhumación de
Franco. A exhumación relaciónase co feito de que se estaba a organizar unha festa de
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Samaín na Illa de San Simón, que serviu coma campo de concentración durante a
ditadura. Debido a isto, moitas persoas indignáronse, considerando esta celebración coma
unha ofrenda á memoria dos represaliados. Esta memoria é recollida por Monste Fajardo,
que recompila testemuños dos descendentes das vítimas. O artigo conclúe dicindo que o
24 de outubro sempre será o Día das Bibliotecas, xa que a lectura é o mellor antídoto
contra o fascismo.
Vázquez de la Cruz, Manuel, “Se vacían las aldeas y quedan yermos”, Faro de Vigo,
“El sábado”, n.º 1.152, “Especial”, “Baixo Miño. Louriña”, 28 decembro 2019, p. 2.
Recolle varias reflexións sobre o desmantelamento e abandono do rural galego así como
das políticas que propiciaron isto. Neste entramado reproduce os versos “deixo a terra
que coñezo por un mundo que non vin” incluídos no poema “Adiós ríos, adiós fontes” de
Rosalía de Castro para denunciar á emigración como unha das causas que fomentaron o
despoboamento do rural.
Vázquez-Monxardín, Afonso, “Nomes bonitos”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”,
5 febreiro 2019, p. 31.
Explica os fenómenos da eufonía e da cacofonía e logo pon exemplos a través de
topónimos pertencentes a vilas ourensás. Finaliza o artigo indicando que non lle
sorprende que Uxio Novoeyra estivese engaiolado pola inmensa riqueza e o poder
evocador dos nomes das aldeas galegas e que o uso que fai deles no seu poemario Os
Eidos é marabilloso.
_____, “100 anos da cátedra de Otero Pedrayo”, La Región, “Opinión”, 23 febreiro 2019,
p. 31.
Recolle a efeméride de cando, un 19 de febreiro de fai cen anos, Otero Pedrayo aprobaba
as oposicións á Cátedra de Xeografía e Historia no ensino medio e repasa, de forma breve,
a súa peripecia vital. Desta forma informa de que tiña trinta e un anos cando conseguiu
esta praza e rematara as licenciaturas de Humanidade e Dereito con vinte e catro, en 1912,
de forma que pasara sete anos movéndose en distintos ámbitos do mundo intelectual entre
o seu amado Madrid e as terras de Ourense e Trasalba, e preparando, presentándose e
suspendendo oposicións. Remata indicando que dende o regreso de Otero Pedrayo a
Ourense, este deixou de dar voltas “Arredor de si”, tal e como titula a súa autobiografía
novelada do desacougo intelectual e conversión ao galeguismo, e se incorporou a un
movemento que impulsaba Vicente Risco e outros, sobre todo, a través da revista Nós.
_____, “Cultura, turismo, fundacións...”, La Región, “Opinión”, 26 febreiro 2019, p. 30.
Comenta que existe unha cultura tradicional ou “enxebre” en calquera sitio do mundo
(por exemplo as gaitas escocesas, os cantos tiroleses, as regueifas galegas, o cante jondo
andaluz, a sardana dos cataláns…) e que despois temos unha cultura popular, hoxe case
globalizada, como o cinema ou a televisión, e en oposición a estas dúas se situaría a
cultura culta. Desta última di que ten que ter unha proxección pública popular e que neste
entramado as fundacións teñen un papel fundamental, e pon como exemplo a
popularización dos versos de Rosalía ou Curros grazas á acción das súas respectivas
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fundacións. En relación a isto reivindica a necesidade de popularizar os legados de Lamas
Carvajal e Florentino López Cuevillas.
_____, “Máis de Castelao e Ourense”, La Región, “Opinión”, 9 marzo 2019, p. 29.
A propósito da exposición do cadro A derradeira leición do mestre de Castelao na cidade
de Ourense explica os vínculos do rianxeiro con esta cidade. Desta forma informa de que
a primeira exposición individual de caricatura que fixo Castelao na súa vida se inaugurou
en Ourense o 15 de febreiro de 1912. Asemade, apunta que Victoria Carballo Calero
escribiu un libro onde da mostra desta relación, nomeadamente Os Castelaos de Ourense
(1985).
_____, “San Lázaro e a chuvia”, La Región, “Opinión”, 16 abril 2019, p. 30.
Reproduce a totalidade do poema “O San Lázaro” do libro A carón do Lume (1918) de
Xavier Prado Lameiro para explicar que esta composición é un auténtico retrato
etnográfico comparativo do cambio desta festa ourensá entre as décadas finais do XIX e
os comezos do XX.
_____, “Carballo Calero 2020”, La Región, “Opinión”, 9 abril 2019, p. 30.
Comenta que intúe que o plenario da Real Academia Galega vai fallar a favor de Ricardo
Carvalho Calero como figura homenaxeada no Día da Letras Galegas 2020 e funda as
súas sospeitas en que existen dúas propostas de dous grupos distintos de académicos de
número que o avalan. O autor do artigo di que a dedicatoria a Ricardo Carballo Calero é
unha magnífica escolla e xustifica esta afirmación nas cinco facetas fundamentais que
Carvalho Calero desenvolveu no eido cultural e literario do galego. Primeiro como autor
da primeira novela galega da posguerra, A xente da barreira (1949); segundo como
historiador da lingua galega e creador do canon coa súa Historia da literatura galega
contemporánea (1963); terceiro como lingüista e autor da Gramática elemental del
gallego común (1966); cuarto como primeiro catedrático de lingüística e literatura galega
da Universidade de Santiago; e por último como principal referente do movemento
reintegracionista.
_____, “Centro Galicia: o éxito da unión”, La Región, “Opinión”, 30 xullo 2019, p. 34.
Recolle a celebración do 40 aniversario do Centro Galicia de Bos Aires e aproveita a
efeméride para lembrar a importancia deste Centro como símbolo de unión da Galicia
emigrada e exiliada na cidade porteña. Desta forma indica que persoeiros como Eduardo
Blanco Amor ou Xosé Neira Vilas tiveron vínculos con este Centro e, asemade, indica
que na súa sede alberga o cadro A derradeira leición do mestre de Castelao.
_____, “Ferrín”, La Región, “Opinión”, 6 agosto 2019, p. 32.
A propósito do aniversario do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín aproveita para lanzar a
idea da necesidade dunha homenaxe a esta figura na terra que o viu nacer. Afirma que
esta conmemoración é ben merecida porque estamos ante un dos grandes referentes da
cultura galega desta era e que o seu relato “Xaque mate” é a mellor peza de narrativa
auriense da segunda metade do século XX, mentres que o seu libro Con pólvora e
magnolias é o mellor que se fixo na renovación da poesía na segunda metade do XX.
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_____, “Toca chea?”, La Región, “Opinión”, 26 novembro 2019, p. 31.
Explica os distintos significados da palabra chea, que ben pode referirse aos excesos de
auga que, natural e ciclicamente, leva o río, ou ben, de forma máis coloquial, a unha gran
comida ou bebedeira. A respecto deste último significado di que lle gustaría facer unha
historia dos banquetes político-culturais en Galicia e alude ao célebre Banquete de Conxo
co que se inicia o Rexurdimento.
_____, “O belén de Ourense”, La Región, “Opinión”, 31 decembro 2019, p. 25.
Reflexiona sobre a polisemia da palabra ‘belén’ e fala do Belén de Nadal de Ourense
creado polo escultor Arturo Baltar. A respecto deste indica que no ano 1991 se publicou
o libro Belén de Baltar. Belén de Ourense, editado por Xosé Lois López de Prado Arias,
quen reuniu unha serie de textos e poemas populares de diversos autores sobre Arturo,
sobre o Nadal, e sobre a espiritualidade do tempo. Aí están textos de Valente, Risco,
Pedrayo, López Cid, Alvarado, Celso Emilio, Antón Tovar, Manuel María, Luz Pozo
Garza, Ernesto Guerra da Cal, Fermín Bouza Brei, Uxío Novoneyra, Matilde Lloria, etc.
Vázquez Vázquez, Delia, “Facer visíbel a evidencia”, Diario de Ferrol, “Opinión”, 4
xullo 2019, p. 6.
Porén, a marxinación sufrida por Carvalho vén de lonxe. Sentiuna en vida e expresouna
el mellor que ninguén: os seus colegas/o seu nome apagarom/no escalafom que editam.
E temos que falar dela porque ten que ver co significado da súa obra e da súa figura, tan
marcada pola historia do século XX e tan representativa dela, mesmo neste aspecto.
Fíxose patente a raíz da escolla da norma que debía seguir o galego, cando, como é sabido,
a postura científica representada por el ficou postergada. Carvalho defendía manter a
filiación do noso idioma dentro do tronco lingüístico que por orixe e historia lle pertence,
isto é, o galego-portugués. Fuxía das solucións castelanizantes, propias da lingua falada,
porque acabarían por dialectalizar o galego e facer del un híbrido. A cuestión vai máis alá
da ortografía, por máis que esta sexa importante por ser a imaxe da lingua.
Ventura, Joaquim, “Cen anos sen Picadillo”, La Opinión, “Saberes”, n.º 638/ Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 695, 10 xaneiro 2019, cuberta.
Reflexiona sobre o nacemento dunha verdadeira tradición culinaria galega ao abeiro das
necesidades dunha crecente burguesía urbana e destaca o papel de Manuel María Puga e
Parga, máis coñecido como Picadillo, neste labor. Introduce esta reflexión facendo
alusión a Álvaro Cunqueiro e á A cociña galega a propósito da opinión do mindoniense
a respecto da existencia ou non dunha “verdadeira gastronomía de noso”.
_____, “Bágoas en Vigàta. Polas pistas de Montalbano”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 736, 12 decembro 2019, p. VII.
Encomeza falando da morte de Andrea Camilleri. Fala da súa traxectoria vital e política.
Na súa narrativa destacan as aventuras do comisario Salvo Montalbano, homenaxe a
Manolo Vázquez Montalbán. O artigo fai un repaso das obras de misterio e detectives ao
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longo da historia. Nesta produción de series con temática criminal e policial destaca, no
ámbito galego, Leo Caldas, de Domingo Villar.
Vidal López, Francisco, “Os Premios da Crítica aunaron viño e poesía de Valdeorras”,
La Región, “Valdeorras”, “Tribuna”, 23 novembro 2019, p. 22.
Informa da celebración da XLII edición dos Premios da Crítica de Galicia o 11 de
novembro no auditorio do Centro Social Afundación de Vigo. O acto contou coa presenza
de Víctor Freixanes, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xesús Alonso Montero, Cesáreo Sánchez
Iglesias, Antón Pulido e representantes da cultura e gastronomía de Galicia. Indica que o
lema desta edición foi “Teñamos o valor de darnos o futuro”, verso da autoría de Manuel
Álvarez Torneiro e que ás botellas de viño se lles engadiu unha contraetiqueta cunha
poesía de Manuel María dedicada a Joaquín Reboledo.
Vidal Villaverde, Manuel, “Con Carvalho Calero ao fondo”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 25 / El Progreso, “Opinión”, p.31, “Na solaina”, 15 decembro
2019.
Ofrece un percorrido pola figura de Carvalho Calero. Dende a súa militancia no
movemento galeguista e a súa colaboración con diversas revistas, caso de Nós, ao seu
traballo no Colexio Fingoi. Remata falando da coincidencia do autor en espazos polos
que tamén pasou Calero.
_____, “Notas preliminares verbo de Carvalho Calero”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Tribuna libre”, 27 decembro 2019, p. 40.
Reivindica a figura de Ricardo Carvalho Calero, repasando a súa obra e manifestando a
tardanza en recoñecelo como homenaxeado co Día das Letras Galegas. Tamén resalta as
figuras de Xohana Torres, Luísa Villalta e Xela Arias.
Vieites, Manuel F., “Morelli inventor do posdrama. A propósito da poesía de Roi Vidal
Ponte”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 710, “Teatro”, 21 febreiro 2019, p. VIII.
Nun artigo sobre o posdrama, menciona o texto de Roi Vidal Ponte e fai alusión ao seu
título en galego Marcha fúnebre para un monicreque, Premio Barriga Verde para textos
de teatro 2016.
_____, “Ei, Feldmühle!”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 707, “Teatro”, 4 abril
2019, p. VIII.
Aplaude a iniciativa levada a cabo pola Deputación Provincial da Coruña e Asociación
de Directores de Escena de España para publicar en edición bilingüe galego-castelá todos
os textos gañadores do Premio Rafael Dieste. A continuación recolle algúns dos títulos
premiados até o de agora, nomeadamente: Días sen gloria (1992), de Roberto Vidal
Bolaño; Progreso e andrómena de Antroido (1978), de Camilo F. Valdehorras;
Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca (1981), de Manuel Lourenzo; e
O rei aborrecido (1984), Venenos (1994) e Ei, Feldmühle (2018), de Xesús Pisón.
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Finaliza o artigo destacando a importancia deste premio para textos dramáticos,
equiparándoo ao Abrente e ao Álvaro Cunqueiro.
Vigo, Daniel, “Mural mulleres galegas na Historia”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Palabra en el tiempo”, 12 xuño 2019, p. 24.
Indica que varios artistas galegos veñen de participar na creación do Mural da Memoria
das Mulleres Galegas, ubicado na esquina da rúa Joaquín Costa, a carón do Parque de
Amalia Álvarez de Pontevedra, co obxectivo de empregar a arte e a pintura como un
mecanismo contra esquecemento e a desmemoria, e para, dalgunha forma, facer xustiza
e subliñar os nomes daquelas mulleres que fixeron de Pontevedra e de Galicia unha terra
mellor. Entre as mulleres que aparecen cita a profesora Ernestina Otero, a escritora María
Victoria Moreno, a propia Amalia Álvarez, viúva de Alexandre Bóveda, Cándida Otero,
Carme Durán, Chichana Patiño, Cirta Rey, Clara López, Concepción Arenal, Consuelo
Acuña, Custodia Gama, Daría González, Dolores Trabado, Elvira Lodeiro, Josefina
Arruti, María Vinyals, Mari Carmen del Valle, María Luisa Olañeta, Mercedes Ruibal,
Vasquida García ou Dolores Calviño.
Vila, Sara, “Máis horas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y Además”,
“Ventureiras”, 7 novembro 2019, p. 19.
O artigo fala da urxencia coa que vive a poboación xeral na sociedade actual. Fálase de
que faltan horas no día e que a xente vive estresada, sen poder adicarlle tempo aos seus
seres queridos e actividades de ocio. En relación con isto, explica que para un político
esta situación sería moi preocupante e a súa resolución quedaría nunha lista de “bos
desexos de aninovo”, entre os cales estaría que os nenos falen galego, a “lingua de
Rosalía”.
_____, “O Demo Asubiador busca pailáns”, Diario de Pontevedra, “De Norte a Sur”, 31
decembro 2019, contracuberta.
Indica algúns datos sobre a figura mitolóxica do Demo Asubiador do río Gafos,
referentes, fundamentalmente, á súa orixe e forma de actuar. Así mesmo comenta que foi
redescuberto no ano 2009 no marco dun estudo sobre o patrimonio inmaterial que rodea
ao río Gafos e que isto derivou na publicación dun libro sobre a historia deste personaxe
escrito por Calros Solla con ilustracións de Tais Feijoo.
Vilanova, José Luis, “Aí ven o maio, cubrámolo de frores”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Sociedad”, 7 maio 2019, p. 38.
Co gallo da chegada das festas dos maios reproduce un versos que Manuel Curros
Enríquez escribiu a finais do século XIX e que rezan así: “Aí vén o maio/ de frores
cuberto”. Continúa o artigo defendendo a posta en valor da paisaxe natural de Galicia e
do potencial etnoturístico que esta ten.
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Villares, Ramón, “Fugas, un tópico ‘Galitziano”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “A firma invitada”, 1 febreiro 2019, p. 6.
Artigo sobre a Galitzia hasbúrxica, no que se fai alusión a Otero Pedrayo.
Vivero, Jorge de, “Ciclos de la literatura medieval europea”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&análisis”, “El guirigay”, 25 xuño 2019, p. 24.
Comenta que co asentamento das linguas romances foron xurdindo as distintas
manifestacións literarias que caracterizaron á literatura europea medieval e que poden
agruparse nos seguintes ciclos: poemas épicos ou cantares de xesta, as narracións do ciclo
bretón sobre o rei Arturo, a lírica do amor cortés dos trobadores provenzais e os libros de
cabalarías. A continuación explica un pouco cada corrente, citando as obras máis
importantes e os impactos posteriores, aludindo ao Merlín e familia de Cunqueiro cando
fala das influencias artúricas. Tamén comenta, ao final, que a lírica dos trobadores
provenzais atopa un paralelismo espléndido coas cantigas galaico-portuguesas, e explica
a diferenza entre un xograr e un trobador.
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V.8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
A. J. P., “María Xesús Lama. ‘Ata a transición a sociedade non estivo preparada para
poder interpretar a Rosalía”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 21 febreiro 2019, p.
10.
Nesta entrevista coa autora do ensaio, co gallo do faladoiro celebrado polo Centro de
Documentación e Recursos Feministas de Vigo no Dia de Rosalía de Castro, coméntase
como a nova imaxe de Rosalía se forxou nos anos 80, e como antes a visión da Rosalía,
chea de saudades, perdurou por responder a crenzas e á mentalidade do Estado. Tamén
se comentan os puntos importantes da vida profesional de Rosalía, así coma a súa relación
con Manuel Murguía.
Abelenda, Ana, “Quico Cadaval. ‘Quitei a barba para sacarlle noventa gramos á báscula”,
La Voz de Galicia, “Muy de cerca”, 7 xuño 2019, contracuberta.
Entrevista con Quico Cadaval co gallo da súa representación de Medida a Medida de
Shakespeare para ese ano. Coméntase que en Galicia a maneira de facer teatro é
combinando pouco elenco e moito talento, dise que vivir deste oficio é posíbel, pero non
resulta doado. Reflexiónase sobre o significado do teatro, así como o humor.
_____, “Inma López Silva. ‘Moitas mulleres son na casa man de obra gratuíta”, La Voz
de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “Entrevista”, 16 agosto 2019, p. 7.
Entrevista a autora con motivo da publicación deste ensaio na que comenta que o libro
xorde de revisar a súa posición como muller no mundo da literatura. Reflexiónase sobre
feminismo, feminismo liberal ou as relacións de poder. Comenta a opresión que se lle
aplica sobre os seus corpos ás mulleres, e fala dalgunhas iconas femininas e se son parte
do feminismo ou non.
_____, “Manuel Rivas. ‘As mulleres son as que sosteñen a cultura en Galicia”, La Voz de
Galicia, “Fugas”; 27 setembro 2019, pp. 1-2.
Entrevista a Manuel Rivas na que destaca o papel das mulleres como sostén da cultura en
Galicia. Cita os libros Feliz idade, de Olga Novo, e Infamia, de Ledicia Costas. Tamén
destaca a Chus Pato, Lupe Gómez, Dores Tembrás, Oriana Méndez, María Reimóndez,
Mercedes Queixas, Iolanda Zúñiga, Yolanda Castaño, Carmen Blanco, Pilar Pallarés e
María do Cebreiro.
Andrea G. G., “Lucía Aldao. ‘Ver a resposta do público é do máis bonito que me está a
dar esta publicación”, Diario de Arousa, p. 36/ Diario de Ferrol, p. 37, “Sociedad”, 26
xaneiro 2019.
Acóllese unha entrevista coa poeta onde comenta de onde procede o título da obra, a
creación do poemario e os temas da obra.
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_____, “Dores Tembrás. ‘Se te entregas á edición, vas ter un público que te siga e entenda
a túa proposta”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 29 xaneiro 2019, p. 37.
Conversa coa poeta e editora, comenta cal é a súa maneira de traballar nas súas diferentes
obras O pouso do fume, Cronoloxía de urxencia e Auga a través. Fala de Alejandra
Pizarnik como referente, e comenta cal pode ser o eixo vertebrador da súa obra.
Almodóvar, María, “Arantxa Serantes. ‘Creo en el feminismo que reconoce las
diferencias fisiológicas y que nos iguala en capacidades intelectuales”, El Correo
Gallego, “Entrevistas”, 3 xaneiro 2019, p. 18.
Conversa coa autora deste libro na que comenta os motivos que a impulsaron a escribilo.
Comenta que descubriu a Ángela Ruiz Robles investigando sobre o libro, que cousas
teñen en común e explica que lle diría aos lectores sobre o termo co que se define
“humanista digital”.
Baena, A., “O feminismo é un movemento ideolóxico”, Atlántico Diario, “Vigo”,
“Entrevista”, 8 marzo 2019, p. 5.
Entrevista á autora co gallo de recibir o Premio de Igualdade Ernestina Otero. Comenta a
importancia da profesora que dá nome ao Premio, e a importancia da figura da muller
profesora, e fala de feminismo e da importancia do 8M.
_____, “Beto Luaces. ‘Parte da esencia de Vigo é que case todos somos de aldea”,
Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 14 abril 2019, p. 13.
Recolle unha entrevista ao autor desta obra co gallo da súa presentación na libraría
Cartabón. Comenta que se ben a primeira novela de Vicvs era coma un quilómetro cero,
esta segunda é máis clásica.. Salienta que a trama está escrita en torno o mundo das
conserveiras, e que se establece sobre unha gran base documental.
_____, “Julián Rodríguez Novo. ‘Non escribo teatro para me facer rico, fágoo para poder
por libros meus no andel da miña filla”, Atlántico, “Vigo!, 1 xuño 2019, p. 12.
Entrevista a Julián Rodríguez Novo, autor de Alfa Omera/Anticristo Supertar, na que
explica a súa escolla pola literatura dramática, fala sobre autores teatrais contemporáneos
e apunta que a súa obra está dirixida ao público feminino.
Baena, Ana, “Ramón Villares. ‘O actual nacionalismo debera buscar empates coa
Xeración Nós; en común só teñen o nome”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 14
febreiro 2019, p. 18.
Con motivo da presentación de Fuga e retorno de Adrián Solovio en Vigo, Ramón
Villares responde a preguntas sobre a elección de Adrián Solovio e Otero Pedrayo para
achegarse á época de entreguerras, sobre a Xeración Nós e o nacionalismo galego da
época e da actualidade. Villares indica que o seu estudo é “unha visión de Otero Pedrayo
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comparábel a doutros autores contemporáneos de entreguerras que traballaron para
entender os problemas da sociedade na que vivían”.
Blasco, A., “Cristina Moreiras. ‘El feminismo es el moscardón de la política, está en una
distancia que le sirve para cuestionar”, La Opinión, 22 abril 2019, contracuberta.
Entrevista a Cristina Moreiras, directora do departamento de linguas románicas da
Universidade de Michigan na que comenta que a literatura, o cine e as artes galegas están
moi presentes na universidade na que traballa, tanto que len a escritores como Méndez
Ferrín ou Queizán. Comenta que foi na Universidade de Michigan onde organizou o
segundo congreso da asociación norteamericana de estudos galegos.
Calveiro, P., “Paco Nogueiras. ‘É moi complicado vivir da cultura”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Compostelanos en su rincón”, 10 xuño 2019, cuberta.
Recolle declaracións dun encontro co escritor e músico Paco Nogueiras que teñen que ver
coa súa infancia no compostelán barrio de Conxo, co seu debut como gaiteiro, ou co seu
compromiso coa defensa dos intereses das clases populares da cidade de Santiago.
Casanova, A., “Efrén Castro Caloto’ Leváronme á política os libros de Castelao”, El
Progreso, “Elecciones”, “Candidatos en corto”, 16 maio 2019, p. 6.
Entrevista ao candidato polo BNG de Sarria Efrén Castro Caloto na que comenta que o
motivo polo que se dedicou á política foron os libros de Castelao.
Casanova, Jorge, “Paula Carballeira. ‘A min non me contaban contos”, La Voz de
Galicia, “Muy de cerca”, 9 abril 2019, contracuberta.
Entrevista á escritora e actriz Paula Carballeira na que se lle pregunta, entre outras cousas,
polos proxectos nos que está inmersa agora; en que ámbito se sente máis cómoda, se na
escrita ou na actuación; por quen lle contaba os contos a ela cando era unha nena; se ten
a sensación de que coa chegada das pantallas a maxia de contar un conto vai
desaparecendo; ou que catro palabras empregaría para se definir.
Cid, X., “Bieito Ledo. ‘Na aldea non aguantan porque a xente non atopa sentido ao
pequeno”, La Región, “Ourense”, 18 xaneiro 2019, p. 11.
Conversa co autor co gallo da presentación do seu libro, na que comenta aspectos persoais
da súa vida como o significado que ten para el Padroso, a perda do mundo rural e o sentido
que lle dá el a esa vida, ou a súa experiencia como crego.
Cid, Xiana, “Miguel Robledo. ‘É un libro arriscado e moi interesante pola variedade de
autores”, La Región, “Ciudadanos”, 29 xaneiro 2019, p. 16.
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Acóllese unha entrevista cun dos ilustradores do libro, Miguel Robledo, quen explica o
proceso creativo da súa achega a un dos relatos da autora, e detalles sobre a obra mesma.
Cristina G., “Quico Cadaval. ‘Son como unha gramola máis en vez de moeda, se me
provocan boto unha historia”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 28 xuño 2019, p. 63.
Entrevístase o actor e director teatral Quico Cadaval co gallo da Mostra Internacional de
Teatro Cómico e Festivo de Cangas, e menciónanse aqueles escritores presentes na súa
vida ao crecer como Quevedo ou Shakespeare, e de que maneira aprendeu que se lle daba
ben contar contos. Reflexiona sobre os medios dixitais na xuventude. Comenta de que
maneira cambiou dende a infancia até agora, e como na madurez o humor é necesario.
Enlaza cunha reflexión sobre a censura, e a súa opinión na Mostra de Teatro de Cangas.
Cruz, José, “Fatima Delgado. ‘En ‘Ninfopoética’ pódese atopar noite, mocidade, pracer,
dor e incomprensión”, La Región, “Valdeorras”, “Personaxe do día”, 18 xaneiro 2019, p.
22.
Conversa coa poeta na que comenta a orixe da súa aposta pola creación e que pode atopar
o público no seu poemario, explica en que momento da súa vida escribiu esta obra.
Fernández, Elisabet, “Arancha Nogueira. ‘Hai que deslocalizar a poesía e levala aos
bares, non é elitista”, La Región, “Ciudadanos”, 4 xaneiro 2019, p. 13.
Acóllese unha entrevista coa poeta na que explica cal é ese “spleen” do título do seu
poemario. Comenta o significado dos espazos na súa poesía, e se ten medo á páxina en
branco despois de ter publicado un poemario tras outro tras poucos meses de publicación.
Explica cando a poesía se converteu no seu modo de vida.
_____, “Alfredo Conde. ‘Ourense é a illa cultural da Galicia adormecida”, Atlántico
Diario, “Sociedad”, p. 52/ La Región, “Ourense”, p. 7, 26 marzo 2019.
Entrevístase ao escritor co gallo de ser declarado como Fillo Predilecto da Provincia pola
Deputación de Ourense. Reflexiona sobre as iniciativas culturais en Ourense e comenta a
súa novela, que sería publicada con Galaxia e que trataría sobre catro irlandeses que foron
até A Coruña facendo o camiño de Santiago.
_____, “Alfredo Conde. ‘Cando morra, que me poñan unha sonrisiña, os libros baixo o
brazo e un corte de mangas”, La Región, “Ourense”, 10 xullo 2019, p. 8/ Atlántico Diario,
“Sociedad”, “Entrevista”, 20 agosto 2019, p. 39.
Entrevístase ao autor co gallo desta publicación e comenta a novela e o tema da soidade
na que están envoltos os personaxes da novela, os sentimentos que xorden deles coma a
culpa, ou o recoñecemento e o perdón dos erros. O autor reflexiona sobre o fin que ten
escribir autobiografías ou novelas, e a pesar de non querer ser coma ningún dos seus
personaxes, afirma que ser novelista é roubarlle vidas á morte. Menciona a Ernest
Hemingway, así como outros aspectos mariñeiros como parte do proceso de escribir a
novela.
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_____, “Isaac Alonso Estraviz. ‘Os galegos son o peor inimigo dos galegos, hai que
perder os complexos coa lingua”, La Región, “Ourense”, 12 outubro 2019, p. 11.
Entrevista a Isaac Alonso Estraviz co gallo da recente nominación a obter a Medalla de
Ouro da Provincia de Ourense na que lle preguntan como recibiu esta noticia; que opina
a respecto de que se lle dedique o Día das Letras Galegas 2020 a Carvalho Calero e sobre
a concepción do reintegracionismo na actualidade; como foi percorrer os distintos puntos
de Galicia para recoller o seu léxico; ou que consecuencias tivo para a súa vida falar
sempre en galego.
_____, “Carlos Laíño Lorenzo. ‘Non se pode ter a Blanco Amor agochado, puxo Ourense
no mundo”, La Región, “Ourense”, “Aniversario Blanco Amor”, 1 decembro 2019, p. 14.
Recolle unha entrevista a Carlos Laíño Lorenzo, o responsábel do arquivo privado máis
importante sobre Blanco Amor, co gallo da inauguración da exposición ‘Pervivencia e
actualidade de Eduardo Blanco Amor’, na que lle preguntan, entre outras cousas por como
coñeceu ao escritor de A Esmorga; que lle fixo converterse no recompilador do seu
legado; que ten inédito sobre o escritor; ou polo significado dunha figura como Blanco
Amor para a cidade de Ourense.
Fraga, Xesús, “Víctor F. Freixanes. ‘Escribir ‘O triángulo’ non só foi un esforzo mental,
senón tamén físico”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 febreiro 2019, p. 28.
Conversa co autor co gallo da nova edición da súa novela, na que fala de que aspectos
depurou da obra do 82, e a relevancia da cita inicial de Pondal na mesma. Comenta a súa
traxectoria como xornalista, e fala do que pode atopar un autor actual na obra.
Gallego, A., “Merche Pérez e Pablo Pintor. ‘Queremos resaltar el movimiento a través
del trabajo audiovisual”, Atlántico Diario, “Vida”, n.º 1.180, “Entrevista”, pp. 2-3.
Conversa cos creadores de “Corvidade Producciones” sobre as súas profesións, o mundo
da música e o vídeo, e proxectos por comezar.
García, Montse, “Carlos Meixide. ‘ O que me interesa do Camiño para a novela son as
persoas que o fan soas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira persoa”,
11 xaneiro 2019, contracuberta.
Acóllese unha entrevista co escritor co gallo de ser gañador da primeira edición do Premio
de Novela Camiño de Santiago. Comenta o nacemento desta obra en relación co Premio,
e explica que pode atopar o lector neste libro. Comenta a imaxe do Camiño de Santiago
que trata trasladar coa obra.
_____, “Rogelio Groba Otero. ‘Estrenaremos una pieza que enraíza en la obra de
Castelao”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Música”, “Rogelio Groba Otero”, 1 marzo 2019, p. L9.
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Entrevista a Rogelio Groba Otero, quen despedirá cunha actuación musical o cadro A
derradeira leición do mestre, autoría de Daniel Rodríguez Castelao. Na entrevista trátase
sobre a intencionalidade dos compositores que levaron a cabo a creación da peza ou da
información da que dispoñían sobre o propio autor de Rianxo.
Giráldez, Miguel, "Antón Lopo. 'O idioma é o único lugar transcendente que podemos
habitar", El Correo Gallego, "ECG dominical", "Entrevista", 12 maio 2019, pp. 2-3.
Acóllese unha entrevista co gallo do Premio da Crítica española, e fálase da obra do autor,
a importancia do corpo, a familia ou o xénero da novela de aprendizaxe na súa obra e os
títulos dos seus libros.
Gómez, Joel, “Eduardo Maragoto. ‘Coa proposta de Carvalho Calero a situación do
galego sería mellor”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 novembro 2019, p. 40.
Recolle unha entrevista a Eduardo Maragoto, presidente da AGAL, co gallo da escolla de
Carvalho Galego como homenaxeado no Día das Letras Galegas 2020. No encontro
pregúntanlle, entre outras cousas, por como valora a AGAL este recoñecemento; que
consideran máis relevante da figura de Carvalho; por que se afiliou ao reintegracionismo;
ou que posicionamento ten hoxe a AGAL sobre o idioma galego e a súa ortografía.
Gómez, X., “Luís Alonso Girgado. ‘Tiven a sorte de poder vivir do que me gustaba, e
fíxeno da mellor forma que puiden”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 19 setembro 2021, pp.
13-14.
Entrevista a Luís Alonso Girgado co gallo da súa publicación na que lle preguntan, entre
outras cousas, polo balance que fai despois de 25 anos traballando no Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades; se cre que a cultura galega está plenamente
normalizada; que opina sobre a homenaxe a Carvalho Calero no Día das Letras Galegas
2020; ou se lle queda algún proxecto ou traballo pendente no que puxera especial interese.
Hermida, Patricia, “Ánxela Loureiro. ‘Na ditadura, eu fun detida tres veces e agredida
polos Guerrilleiros de Cristo Rey”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 25 marzo 2019, p.
14.
Acóllese unha entrevista coa autora co gallo da publicación do seu libro. Comenta por
que a historia das mulleres obreiras de Ferrol e a súa loita foi silenciada, e a importancia
do Cantón de Molíns. Explica quen son as protagonistas do seu libro, e a relación deste
coas traballadoras da bacaladeira Pysbe.
Iglesias, Brais, “Luis González Tosar. ‘Rodolfo Prada foi o galego que mellor coñeceu o
exilio en América”, La Región, “Ourense”, 2 novembro 2019, p. 6.
Recolle unha entrevista a Luiz González Tosar, poeta e biográfo de Rodolfo Prada, co
gallo da chegada dos restos mortais do intelectual galeguista ao cemiterio dos Peares.
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Pregúntanlle, entre outras cousas, que supón para el soterrar a Rodolfo nos Peares; cales
foron as súas orixes e como comezou este na Arxentina; ou como continuou co legado de
Castelao.
J. A., “Antonio Reigosa. ‘Aquí foi onde o recuperamos para a literatura galega”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, “Antonio Reigosa. Cronista oficial de Mondoñedo”, 2 marzo 2019,
p. 35.
Entrevista a Antonio Reigosa con motivo da inauguración da casa museo de Álvaro
Cunqueiro en Mondoñedo na que reflexiona sobre a repercusión que vai ter en
Mondoñedo e sobre a importancia desta casa para Cunqueiro.
Jaureguizar, “Manuel Bragado. ‘Fernández del Riego estragou o coche novo dun editor
ao apagar o xaruto que ía fumando”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, pp. 22-23/ El
Progreso, “Vivir”, “Literatura”, pp. 58-59, 21 xaneiro 2019.
Recolle unha entrevista ao editor Manuel Bragado tras a súa marcha da dirección da
editorial Xerais na que se lle pregunta, entre outras cousas, de onde vén o interese pola
figura de Eugenio Barrientos e por que escribe a súa biografía; sobre o papel de Vigo no
mundo editorial dende mediados do pasado século; ou sobre o seu traballo ao fronte de
Xerais.
López, Belén, “La poesía es el origen de todo”, Diario de Pontevedra, “A la última”, 11
marzo 2019, contracuberta.
Entrevista á poeta Tania Crego, quen comenta que unha das súas referentes é Luz Pozo
Garza.
_____, “Facer memoria é unha cuestión de xustiza”, Diario de Pontevedra, “A la última”,
6 maio 2019, contracuberta.
Recolle unha entrevista a Carolina Sertal a propósito da publicación do seu libro A
memoria dun pobo. Responde a cuestións que teñen que ver coa xénese do libro, co
proceso de recollida de información e o feedback cos veciños de Cesantes neste proceso,
e coa importancia de proxectos coma este. Finalmente preguntáselle sobre o libro de
poesía da súa autoría que está a punto de saír ao prelo da man da Deputación de
Pontevedra.
Lopo, Mónica V., “Poeta, actriz e dramaturga”, La Región, “Vida”, n.º 2381, “En
confianza”, 10 febreiro 2019, pp. 2-3.
Acóllese unha entrevista coa poeta quen comenta como publicou este segundo poemario,
e a orixe dos poemas que contén dentro. Reflexiona sobre a poesía nos tempos actuais, e
comenta os seus pasos como actriz e próximos proxectos.
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_____, “Alfredo Conde. ‘De mar e de libros”, La Región, “Vida”, n.º 2.388, “En
confianza”, 31 marzo 2019, pp. 2-3.
Acóllese unha entrevista ao escritor Alfredo Conde sobre as súas raíces, a súa produción,
a súa afección a navegar e ao mar, e a súa vida persoal.
_____, “O valor do bo teatro”, La Región, “Vida”, n.º 2.404, “En confianza”, 21 xullo
2019, pp. 2-3.
Acóllese unha entrevista na que se fala da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia,
as orixes e a actualidade do festival ou a conexión do teatro galego con Portugal.
Losada, Óscar, "Carmen Rey. 'Fixemos o coro porque en Galicia temos moi boas voces
femininas", La Opinión, "Sociedad", "XVIII Premios Opinión da Música de Raíz", 6 maio
2019, p. 35.
Entrevístase á directora do coro Sisters in The House co gallo da súa actuación nos XVIII
Premios Opinión da Música de Raíz. Comenta que unha das pezas que interpretarán será
“Negra Sombra” de Rosalía de Castro, traballada dende o respecto asegura.
Martín, Irene, “Xosé Carlos Carracedo Porto. ‘Un suspenso en Lingua e un mestre xenial
provocárono todo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “En primeira
persoa”, 31 xullo 2019, p. L2.
Entrevista a Xosé Carlos Carracedo a propósito da publicación do seu libro de relatos
Somos de Arxerís por parte da editorial Toxosoutos. No encontro pregúntalle, entre outras
cousas, que significa o título do libro; se Arxerís ten algo que ver con Santiago de
Compostela; canto hai de autobiográfico na obra; ou por que escribe e a que aspira.
Medrano, Clara, "Marilar Aleixandre. 'Pardo Bazán xa escribía que non existen os crimes
paixonais", Diario de Pontevedra, "De cantodarea a domaio", "O Morrazo", "Marín", 4
maio 2019, p. 5.
Entrevista coa escritora Marilar Aleixandre co gallo da súa participación no encontro
organizado polo Espazo Feminista de Marín dese ano. Comenta que as obras de Xosé
Neira Vilas foron as que lle axudaron a aprender galego e tamén fala sobre o papel das
mulleres na literatura galega. Neste último ámbito, nomea a Emilia Pardo Bazán e Rosalía
de Castro como pioneiras, malia escribiren en castelán. Menciona, a raíz das historias
sobre maltrato, o seu relato “Terror na madrugada” dentro do libro Lobos nas illas e tamén
comenta que escribiu sobre a menstruación. Reflexiona ademais sobre como os temas que
lle afectan á muller e os relativos á sexualidade están máis agochados na literatura, pero
aparecen en obras coma Os teus dedos na miña braga con regra de Lupe Gómez ou en
Besta do meu sangue de Emma Pedreira. Comenta como o seu libro Cabeza de medusa
lese cada vez máis nos institutos, posibelmente a raíz do caso de “La Manada” e a dubida
ante a denuncia dos agresores.
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Montero, Tamara, “O artigo de Victoria Álvarez sobre a inclusa debería lelo todo
compostelán”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Cultura”, 7 febreiro 2019, p.
35.
Entrevista a Patricia Arias Cacheiro con motivo da homenaxe a Rosalía de Castro e a
Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda. Nela, versa sobre a eficiencia das investigacións de
Álvarez Ruíz de Ojeda sobre Rosalía e reflexiona sobre a historia real da autora e non a
reescritura da súa historia por parte Manuel Murguía.
Obelleiro, M., “Isabel Risco. ‘A chave de todo é o público”, Sermos Galiza, “Fóra de
serie”, 10 xaneiro 2019, pp. 4-5.
Conversa coa actriz Isabel Risco sobre as súas representacións como “Estás aí?” de
Redrum Teatro ou “O Furancho” de Ibuprofeno Teatro, así como tamén se fala da súa
decisión de ser actriz, a súa traxectoria ou a súa reinvindicación do humor e a cultura
galega.
_____, “Víctor F. Freixanes. ‘Eu de maior quero ser escritor”; Sermos Galiza, n.º 338,
“fóradeserie”, 14 marzo 2019, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista a Víctor F. Freixanes co gallo da reedición da súa célebre novela
O triángulo inscrito na circunferencia na que se lle pregunta a respecto da súa visión
sobre Galicia 30 anos despois de describila nesta ficción; de como é o seu traballo como
presidente da RAG; da súa opinión sobre o decreto de plurilingüismo ou da proposta de
binormativismo por parte da AGAL; ou por que a Academia desiste, ano tras ano, da
proposta de Carvalho Calero como homenaxeado no día das Letras Galegas.
_____, “Míriam Ferradáns. ‘As familias, para min, son abafantes e extorsionadoras”,
Sermos Galiza, n.º 357, “fóradeserie”, 1 agosto 2019, pp. 4-5.
Entrevista con Míriam Ferradáns logo de que Nomes de fum veña de ser vertida por Dolors
Miquel ao catalán e que ten prevista a súa tradución ao castelán da man de Gonzalo
Hermo. Fala sobre a obra, sobre os motivos para a súa tradución, sobre o fume como
elemento xa presente no propio título, sobre o papel da memoria e a presenza das mulleres
nas súas obras e as pegadas da transmisión oral na súa escrita.
Orge, María, “Do home ao monicreque”, El Progreso, “San Froilán 2019”, 5 outubro
2021, pp. 32-33.
Entrevista a Xaime Iglesias, autor de Barriga Verde na prensa: unha escolma de cen
textos, obra que publica o Concello de Lugo dentro da colección ‘O San Froilán dos
devanceiros’. Pregúntanlle, entre outras cousas, como foi o traballo de investigación para
esta obra; quen foi José Silvent Martínez, máis coñecido como Barriga Verde; ou por que
esta figura foi tan relevante para o San Froilán lucense.
Pallas, Beatriz, “Xosé Antonio Touriñán. ‘Necesito parar, coller aire, descansar”, La Voz
de Galicia, “Alta definición”, 25 xaneiro 2019, p. 52.
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Recolle unha entrevista ao actor e humorista Xosé Touriñán a propósito da xira que está
levando a cabo xunto a Carlos Blanco co seu espectáculo Somos criminais. Pregúntaselle,
entre outras cousas, se está ante un cambio de ciclo profesional e polos motivos que o
levaron a deixar o seu papel no show televisivo ‘Land Rover’.
Pardo, Alicia, “Carlos Blanco. ‘Temos o crime por arroutada, pero somos máis de
botarlle Ratibrom ao caldo”, La Opinión, “A Coruña”, 12 xaneiro 2019, p. 10.
Conversa co actor e cómico Carlos Blanco quen, co gallo de falar do seu espectáculo na
que fan bromas sobre unha tipoloxía de crime autóctono, menciona o libro Fariña.
_____, “Miguel Mato. ‘Escribir é coñecer. Non rematas de coñecer algo da túa vida até
que o escribes”, La Opinión, “A Coruña”, 18 xaneiro 2019, p. 8.
Acóllese unha entrevista co autor quen comenta a liña difusa no seu libro entre prosa e
poesía, así como o fondo autobiográfico. Comenta quen e como inculcou a súa paixón
pola literatura, que retrata en Flores nun vaso de auga, e cal é o sentido de escribir para
el.
_____, “Comba Campoi. ‘A resistencia simbólica era a única que se podían permitir os
subalternos en Galicia”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y cultura”, 26 marzo 2019, p.
12.
Entrevista á autora co gallo do seu coloquio na Real Academia Galega, e comenta que no
seu libro reflexiona sobre a pegada de Barriga Verde, o títere ideado por José Silvent.
Comenta que investigando sobre a comunicación comunitaria relacionouse co mundo do
teatro, e a partir do documental Morreu o demo, acabouse a peseta, decidiu escribir este
libro dende un enfoque menos teórico. Comenta que o boneco era unha resistencia
simbólica na época, aquela que se podían permitir as clases subalternas, xa que a acción
política aberta estaba penada.
_____, “Pilar Pallarés. 'Vivimos nun presente que substituímos por outro, non hai tempo
a deixar pegada”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y cultura”, 13 maio 2019, p. 14.
Entrevista á poeta desta obra co gallo da súa participación no programa Poetas
Di(n)versos, na que comenta o feito que a fixo comezar escribir este poemario, a
ampliación do aeroporto de Alvedro, a cal levou por diante a casa construída polo seu pai
na zona. A motivo disto, enlaza cunha reflexión sobre coma non hai tempo para deixar
pegada, e coma a súa é unha poesía que parte do baleiro. Comenta que Luís Seoane foi
quen decidiu que se publicase o seu poemario.
_____, “Xavier Alcalá. 'O escritor débese á lingua do país que lle dá a substancia
literaria”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y cultura”, 14 maio 2019, p. 26.
Entrevístase ao autor deste libro con motivo da presentación do mesmo na libraría Azeta.
Comenta que despois de ter publicadas as súas cartas, tamén estaría en conversa a
publicación das epístolas de Manuel Antonio Cholo Rey, e o contexto histórico que
achega esta correspondencia. Reflexiona sobre a Galicia dos anos 90 que se pode ver a
través da obra, como coñeceu ao seu compañeiro Manuel Antonio Cholo Rey, e como
627

grazas á súa colaboración xurdiu a súa anterior obra: The making of.
Piñeiro, María, “La perfecta biografía de solapa de libro”, El Progreso, “Soy Lugo”, 20
xaneiro 2019, p. 8.
Entrevista co escritor Xerardo Quintiá, na que fai referencia ao seu primeiro libro,
Finísimo po nas ás, ao que lle segue atopando “un espíritu moi vivo”. Tamén menciona
que Claudio Rodríguez Fer, ao que lle enviou algúns poemas, foi o seu primeiro lector
crítico, e a influencia que tivo nel o libro de relatos Polaroid, de Suso de Toro, que lle
amosou que a literatura en galego tamén era moderna.
Porral, Alba, “Jordi Sierra i Fabra. ‘El género policiaco es el mejor; permite denunciar
el entorno”, La Opinión, 28 outubro 2019, contracuberta.
Recolle unha entrevista ao escritor Jordi Sierra i Fabra a propósito da tradución ao galego
de A detective Berta Mir pola editorial Galaxia. Durante o encontro pregúntanlle, entre
outras cousas, pola súa convivencia cos personaxes por el creados Berta Mir e Miquel
Mascarell; se el tamén actúa de detective cando escribe; se é a denuncia un motivo
importante na súa escrita; ou que sente ao ser o único escritor español nominado ao
Premio Andersen 2020.
R. C., “Martirio. ‘Somos cuatro mujeres muy especiales”, El Correo Gallego, “Santiago”,
“Las 1001 caras de Compostela”, 9 marzo 2019, p. 24.
Entrevista a Martirio, unha das integrantes do proxecto Integradas, co gallo da súa
actuación no Auditorio de Galicia, quen comenta que as coplas e os alalás convivan
marabillosamente na súa opinión, despois de interpretar “Negra Sombra”, e comenta que
cada día ten máis amor á música galega.
R. D. R., “Bea Lema. ‘El Carnaval es irreverente y he querido captar su espíritu permisivo
en plena calle”, La Opinión, “A Coruña”, 22 febreiro 2019, p. 10.
Entrevista a Bea Lema, a primeira muller en gañar o Premio de Banda Deseñada Castelao
da Deputación da Coruña. A entrevista desenvólvese en torno ao encargo do Concello da
Coruña de trasladar o espírito do Entroido a un cartel.
Regueira, Mario, “Susana S. Aríns. ‘Sou conciente do lugar que ocupo e sei que não sou
‘mainstream”, Sermos Galiza, n.º 330, “fóradeserie”, 17 xaneiro 2019, pp. 4-5.
Acóllese unha entrevista coa escritora Susana Sánches Aríns na que se fala da súa
primeira obra [de]construçom, a norma ortográfica na que a autora decide escribir, así
como dos premios literarios e as trabas que estes poñen para escribir en outra normativa
que non sexa a ILG-RAG, ou do éxito do seu libro Seique.
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_____, “Úrsula Heinze. ‘Teño máis de setenta libros publicados, pero nunca percibín
recoñecemento”, Sermos Galiza, n.º 331, “fóradeserie”, 24 xaneiro 2019, pp. 4-5.
Entrevista a Úrsula Heinze logo de publicar Delirios de pracer (Aira, 2018), na que
explica que aborda unha nova temática, a da sexualidade feminina na vellez e no que se
menciona explicitamente o estigma dunha enfermidade mental. Lembra a súa traxectoria
literaria, con máis de setenta libros publicados, e os recoñecementos obtidos. Explica
tamén o seu salto á literatura infantil e xuvenil e sobre o seu labor a prol da visibilidade
das mulleres en libros de entrevistas como Mulleres (1991) e Arredor da muller en 18
mundos (1985).
Rey, Carlos, “Antón Reixa. ‘Mi libro es una reflexión sobre el azar y una llamada a la
esperanza”, Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1074, 10
febreiro 2019, p. 30.
Conversa co autor sobre a súa experiencia persoal tras sufrir un accidente de coche, e
como desa experiencia naceu a súa novela. Comenta como describiría a súa obra, e como
cambiou de xénero para escribir en narrativa.
Rivera, Paco, “Tareixa Campo e Jesús Meilán. ‘Non vivimos do teatro, pero vivimos
para o teatro”, El Progreso, “Revista”, “Cena y copa”, 5 xaneiro 2019, p. 22.
Conversa cos directores do grupo teatral Achádego, sobre os inicios do grupo en Lugo, a
loita por incluír o teatro no currículo escolar, e a súa traxectoria no teatro galego e a súa
decisión particular de tratar unicamente obras en galego.
Rosendo, Rubén de, “María Reimóndez. ‘Tardamos en comprender a Rosalía”, El
Progreso, “San Froilán 2019”, 5 outubro 2019, pp. 30-31.
Recolle unha entrevista a María Reimóndez co gallo de ser elixida como pregoeira nas
festas do San Froilán de Lugo. Pregúntanlle, entre outras cousas, que sente ao ser escollida
para esta tarefa; pola figura de Rosalía de Castro e se considera que esta segue a ser unha
descoñecida; como se extrapolan as denuncias que fixo Rosalía aos tempos de hoxe; ou
como influíu na súa obra a figura da poeta de Padrón.
Salgado, Daniel, “Ana Cabaleiro. ‘Na literatura óbviase a diferenza de clase e iso é
perigoso”, Sermos Galiza, n.º 328, “fóradeserie”, 3 xaneiro 2019, pp. 4-5.
Entrevista a Ana Cabaleiro co gallo da publicación da obra As ramonas (Galaxia, 2018)
na que se lle pregunta, entre outras cousas, a que se debe o paso do relato á novela e que
inflúe para decidirse por un ou outro formato; se considera que a novela galega actual
edulcora a realidade; ou os porqués de que o mundo do traballo e das vidas precarias
vinculadas ás clases populares sexan as eternas ausentes da literatura, especialmente da
galega.
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_____, “Antón Lopo. ‘O pensamento e a escrita e a arte son sobre todo un exercicio de
sentido do humor”, Sermos Galiza, n.º 332, “fóradeserie”, 31 xaneiro 2019, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista a Antón Lopo a propósito da publicación da novela
Extraordinario (Xerais, 2018) na que lle preguntan, entre outras cousas, pola importancia
do corpo e a corporalidade na súa escrita e nesta novela; se bota en falta a presenza da
temática da sensualidade na literatura galega; ou que implica como narrador o uso da
primeira persoa.
_____, “Inma López Silva. ‘O feminismo é atractivo porque demostra que o debate non
ten por que ser excluínte”, Sermos Galiza, n.º 334, “fóradeserie”, 14 febreiro 2019, pp.
4-5.
Conversa coa autora de Chámame señora, pero trátame coma a un señor, Inma López
Silva, na que aborda o tema da obra, o feminismo e o poder. Tamén reflexiona sobre a
clasificación do xénero do libro, que combina ensaio e novela.
_____, “María Xesús Nogueira. ‘A poesía de Xela Arias non está asimilada pola crítica
académica”, Sermos Galiza, n.º 335, “fóradeserie”, 21 febreiro 2019, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista a María Xesús Nogueira sobre o volume recompilatorio que
realizou de Xela Arias, Poesía reunida (1982-2004), publicado o pasado 2018 na editorial
Xerais. Responde ao porqué de reunir a poesía da autora e sobre a singularidade da súa
escrita. Responde a preguntas relacionadas co afastamento da autora da corrente central
dos seus contemporáneos, sobre os seus posíbeis referentes e sobre a pegada que ela puido
deixar en poetas posteriores e sobre a relevancia que tería dedicarlle o Día das Letras
Galegas.
_____, “Xosé Manuel Budiño. ‘No proxecto ‘Fulgor’ non podía haber plan b”, Sermos
Galiza, n.º 336, “fóradeserie”, 28 febreiro 2019, pp. 4-5.
Entrevista ao músico Xosé Manuel Budiño, na que explica o proceso de elaboración do
seu disco Fulgor e que lle pediu unha letra a Antía Otero logo de ler O cuarto das abellas.
_____, “Xesús e Pablo Couceiro. ‘Perdeuse unha montaña de diñeiro público no libro e
parece que non houbo responsábeis”, Sermos Galiza, n.º 340, “fóradeserie”, 28 marzo
2019, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista con Xesús Couceiro e Pablo Couceiro, da emblemática libraría
de Santiago de Compostela, Coucerio. Na entrevista indican que o libro galego máis
vendido na historia da libraría foi O Catecismo do Labrego e salientan tamén Sempre en
Galiza, de Castelao, o libro de cociña O Picadillo e a literatura de Rosalía de Castro.
Salgueiro, Marina, “Xesús Couceiro Rivas. ‘Todas as empresas que teñen moitos anos
publicítano, dálle prestixio e á cidade tamén”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 7 marzo
2019, p. 18.
Acóllese unha entrevista con Xesús Couceiro Rivas, que co gallo de falar da Libraría
Couceiro comenta que persoeiros como Carvalho Calero, Ramón Piñeiro, Ramón
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Martínez López ou Antonio Fraguas pasaron polo seu negocio.
Sanmartín C., Xavier, “Xosé Antón Perozo. ‘La poesía es un estriptis más auténtico que
otros géneros”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 20 marzo 2019, p. 18.
Acóllese unha entrevista co autor na que comenta que lle levou a publicar un libro de
poesía finalmente. Explica a temática amor/desamor no poemario, e como os temas foron
xurdindo. Comenta en que momento escribiu os poemas.
Santomé, Rebeca, “Xosé Ballesteros. ‘Ler ben é máis importante que ler moito”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 5 agosto 2019, p. 6.
Entrevista co director da editorial Kalandraka co gallo do premio que recibiron por
‘Cidade de Pontevedra’ e ‘Pontevedreses do Ano’. Comenta a importancia que ten a
cidade de Pontevedra para esta firma editorial, sobre todo destaca como se consideran
embaixadores da cidade cando viaxan a feiras internacionais e demais. Reflexiona sobre
a expansión internacional que acadaron cos álbums ilustrados na editorial, así coma de
que maneira están afectando as tecnoloxías nas obras que se imprimen en papel. Comenta
en relación a isto de que maneira lles compensa aos estados que a poboación permaneza
distraída e coma en Venecia o libro da mesma editorial Pequena azul, pequeno amarelo
foi censurado.
Varela, María, “Emma Pedreira. ‘Somos moitas, somos boas e por fin temos espazos”,
Diario de Pontevedra, “Ala última”, 21 xaneiro 2019, contracuberta.
Acóllese unha entrevista coa escritora co gallo de ter acadado o título de mellor autora do
2018. Comenta o que supón o recoñecemento para ela, como cre que se está a recibir a
súa obra, e explica como se enfronta ao proceso creativo.
_____, “Yolanda Castaño. ‘A miña aposta pola poesía foi a morte. Dedícolle o cento por
cento da miña vida”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 27 setembro 2019, p. 48.
Recolle unha entrevista a Yolanda Castaño co gallo da súa participación na exposición
‘Sempre marzo’ celebrada en Pontevedra. Durante o encontro pregúntaselle, entre outras
cousas, que opinión ten sobre o desenvolvemento do ‘Sempre marzo’; polos distintos
eventos nos que vai participar despois desta exposición; se nota diferenza na poesía dos
distintos países que visita; ou que sente ao cumprirse 25 anos da súa primeira publicación.
Varela, Lourdes, “Henrique Alvarellos. ‘ Lorca decidiu ser escritor durante a primeira
viaxe que fixo a Galicia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 625, “Entrevista”, 10
xaneiro 2019, p. V/ La Opinión, “Saberes”, n.º 639, “Entrevista”, 19 xaneiro 2019, p. 7.
Conversa co editor co gallo da publicación de dous libros sobre Lorca e a súa relación
con Galicia, así coma do prólogo que escribiu o escritor Eduardo Blanco Amor en castelán
para os Seis poemas de Lorca.
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_____, “Antón Lopo. ‘As fronteiras entre os xéneros literarios hai anos que son difusas”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 696, “Entrevista”, 17 xaneiro 2019, p. V.
Recolle unha entrevista a Antón Lopo, logo da saída do prelo de Extraordinario, Premio
Repsol de Narrativa breve. Responde a preguntas relacionadas cos premios literarios, coa
escrita da novela, o seu argumento e os seus recursos. Fala sobre os distintos xéneros nos
que desenvolve a súa produción e sobre o seu papel como editor en Chan da Pólvora,
editorial que lle dá a oportunidade de publicar a poetas mozos.
_____, “Joaquim Ventura. ‘Risco tiña unha actitude distinta cando escribía no xornal
‘Euzkadi”, La Opinión, “Saberes”, n. º 642, “Entrevista”, 9 febreiro 2019, p. 7.
Entrevista a Joaquim Ventura na que conversan sobre as colaboracións de Vicente Risco
no xornal Euzkadi e sobre a temática dos seus textos.
_____, “Xosé Manuel Budiño. ‘Fulgor vén ser o comezo dunha nota etapa artística”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 700, “Entrevista”, 14 febreiro 2019, p. V.
Acóllese unha entrevista co músico Xosé Manuel Budiño, co gallo da presentación do
seu álbum Fulgor, que recolle o tema escrito pola poeta Antía Otero, “Pulso”.
_____, “Francisco R. Pastoriza. ‘Vigo foi un tema permanente no xornalismo de Johán
Carballeira”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 705, “Entrevista”, 21 marzo 2019, p.
V.
Entrevístase ao autor desta obra quen comenta que algunhas das fontes estilísticas de
Johán Carballeira están en Ortega, Unamuno, Valle-Inclán, Perez de Ayala, Castelao,
Rafael Dieste entre outros que eran citados frecuentemente nos seus artigos.
_____, “Anxo Angueira. 'A Rosalía de En las orillas del Sar tamén é nosa”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 711, “Entrevista”, 2 maio 2019, p. V.
Entrevista a Anxo Angueira, responsábel da edición crítica de En las orillas del Sar, onde
responde a preguntas relacionadas coa posíbel razón de que Rosalía de Castro escribise a
obra en castelán, sobre os elementos máis destacados do poemario, sobre o rexeitamento
que tivo a obra e sobre os tópicos sobre a figura da autora.
_____, “Álvaro Rodríguez Núñez. ‘Risco foi o gran creador e teórico do nacionalismo
galego”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 720, “Entrevista”, 4 xullo 2019, p. V.
Conversa con Álvaro Rodríguez Núñez, autor de Vicente Risco. El Teórico del
Nacionalismo Gallego. Responde a preguntas sobre porqué considera a Vicente Risco o
“teórico” do nacionalismo galego, sobre o galeguismo daquela época, sobre a
simpatización con Hitler, Mussolini e Franco e sobre a posíbel ou non compatibilización
do seu nacionalismo español co seu nacionalcatolicismo galego.
Varela, Pablo, “Charo Lopes. ‘Polos meus traballos, considérome unha arquiveira de
anécdotas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “En primera persona”,
24 xullo 2019, p. L2.
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Entrevista coa autora desta publicación na que comenta como a poesía para ela é un
exercicio de contemplación, e de que maneira ese exercicio levouna a escribir a obra. Dá
conta da maneira en que o título do poemario está relacionado coa súa profesión de
fotógrafa, e como a pesar de facer unha mestría en literatura, atopou un achegamento á
lírica dela mesma coma “arquiveira de anécdotas”. Comenta as diferenzas e semellanzas
que atopa coa súa outra obra De como acontece a fin do mundo.
Vila, Sara, “Yolanda Díaz Gallego. ‘Traballei dez anos entre 126 homes; o feminismo
sempre o tiven claro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 15 marzo 2019, p. 53.
Entrevista a Yolanda Díaz co gallo da súa ponencia no ciclo “Contrariadas” que comenta
como Celso Emilio Ferreiro foi a Venezuela, e ao chegar á Irmandade Galega de Caracas
non atopou o que quería. A partir desta experiencia, continúa, escribiría O país dos
ananos, pero Luís Seoane levaríalle a contraria.
_____, “Marta Pazos. ‘A vida cultural de Pontevedra tamén conformou a miña ollada
como artista”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 14 outubro 2019, p. 4.
Recolle unha entrevista á directora, actriz e escritora Marta Pazos na que lle preguntan,
entre outras cousas, como conseguiu vivir do teatro; cando iniciou o seu contacto co
mundo das artes escénicas; cal é o traballo ou proxecto do que se sente máis orgullosa;
ou que faceta lle resulta máis satisfactoria, actriz, directora ou dramaturga.
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V.9.
PUBLICACIÓNS
EN
XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

A. B., “As faces do feminismo na pel de Inma López Silva”, Atlántico Diario, “Vigo”, 14
febreiro 2019, p. 18.
Faise eco da presentación do libro Chámame señora, pero trátame coma un señor, de
Inma López Silva, no Centro de Documentación e Recursos Feministas.
A. F. C., “Indignación en Cedeira por la retirada de una exposición de poemas de alumnos
del IES”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, 2 abril 2019, p. 25.
Artigo sobre a polémica retirada dunha exposición de poemas escritos polo alumnado de
4º da ESO do IES Punta Candieira realizados no taller de poesía dirixido por Carlos
Negro.
A. M., “La casa-museo de Álvaro Cunqueiro abre en Mondoñedo sin la presencia de su
hijo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 2 marzo 2019, p. 36.
Informa da inauguración da Casa Museo de Álvaro Cunqueiro situada na Praza da
Catedral de Mondoñedo. Indica que o fillo do autor non acudiu en sinal de protesta ao
tratarse dun acto política.
A. M. e X. F., “A Fundación Torrente inaugura a exposición ‘Castelao grafista
(facsimile)”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xullo 2019, p. 28.
Faise eco da inauguración na Fundación Gonzalo Torrente Ballester de Santiago de
Compostela da mostra “Castelao grafista (facsimile)”, que visitará tamén as cidades de
Nova York, São Paulo, O Cairo, Pequín, Sidney, Berlín, Roma, Bos Aires, Montevideo e
Miami, entre outras.
A. P., “La poetisa Xela Arias ya tiene su grafiti”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área
Metropolitana”, “Redondela. Soutomaior. Pazos de Borbén. Fornelos de Montes”, 22
xuño 2019, p. 14.
Nota que dá conta do graffiti en honra a Xela Arias realizado por Xosé Álvarez Baños e
Raúl de Dios Iglesias, alumnos do instituto de Chapela. No mural, recóllese o verso
“Independénciome para que eu saiba onde quero estar atada”. Nos muros do instituto,
tamén están presentes Castelao, Rosalía de Castro e Celso Emilio Ferreiro.
Á. P., “Montse Fajardo achega a Caldelas unha visión da violencia machista con
Invisibles”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Comarca”, 26 xuño 2019, p. 16.
Indica que a autora Montse Fajardo presentará o seu libro Invisibles, no que se recollen
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relatos de sete mulleres vítimas de violencia machista.
A. S., “Quico Cadaval dirigirá la gala de los Premios Martín Códax”, Faro de Vigo,
“TV/Espectáculos”, “Cuenta atrás para la gran fiesta de la música”, 1 marzo 2019, p. 55.
No marco da entrega dos Premios Martín Códax, indícase que o dúo poético-musical
Aldaolado será o encargado da presentación da gala.
A. S., “La Real Academia Galega rinde tributo a Salvador García-Bodaño el Día de la
Poesía”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 marzo 2019, p. 36.
Indica que a RAG conmemora o Día da Poesía rendendo tributo a Salvador GarcíaBodaño. Os seus versos serán recitados por Dores Tembrás, Xulio López Valcárcel, Alba
Cid, Baldo Ramos, Luz Pozo Garza, Margarita Ledo Andión, Xosé Luís Franco Grande,
Darío Xohán Cabana, Helena Villar Janeiro e Marilar Aleixandre. Lembra as
publicacións do autor: Ao pé de cada hora, Tempo en Compostela, Os misterios de
monsieur D’Allier, Pegadas no alcatrán e Cidade virtual.
A. S., “Adiós ríos, adiós fontes, adiós Joan”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 xullo 2019,
p. 32.
Informa da despedida de Joan Baez dos escenarios nun concerto que tivo lugar no Teatro
Real de Madrid, no que, xunto a Amancio Prada, entoaron “Adiós ríos, adiós fontes”, de
Rosalía de Castro.
Abalde, Julio, “As universidades de Galicia, a Galicia das universidades”, Atlántico
Diario/ Diario de Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019,
pp. 30-35.
Artigo sobre as universidades galegas no que menciona a Cabanillas, musicado por Juan
Pardo (“En Pé”).
Abarca, Lydia, “Vigo repesca sus libros añejos”, Faro de Vigo, “Faro verano”,
“Sociedad”, 24 xullo 2019, p. 32.
Recolle información sobre a Feira do Libro Antigo e de Ocasión que acollerá a praza de
Compostela en Vigo até o día 4 de agosto.
Abascal, María, “Viaxe aos anos das Irmandades da Fala cun gran baile de época no
Gaiás”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 24 xuño 2019, p. 27.
No marco do II Encontro Galego de Cultura Popular, indica que se realizará un gran baile
ambientado no século XX dedicado ás Irmandades da Fala.
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Abascal, María, “Gonzalo Hermo será profesor no Centro Galego de Barcelona”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 15 setembro 2019, p. 36.
Faise eco de que o escritor Gonzalo Hermo será profesor no Centro Galego de Barcelona.
Repasa a súa traxectoria vital e literaria, facendo fincapé nas súas obras publicadas e
traducidas ao castelán e aos premios que foi obtendo.
Abascal, María, “A exposición sobre Blanco Amor amosa a figura poliédrica do autor”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 1 decembro 2019, p. 40.
Informa sobre a exposición “Pervivencia e actualidade de Eduardo Blanco Amor” no
centro cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense. A mostra ofrece retratos e
caricaturas do autor realizadas por Siro López e unha colección bibliográfica sobre o autor
da Esmorga, de máis de 200 volumes, traballo realizado por Carlos Laíño.
Abelenda, Ana, “Cinco autoras revelación que han atrapado al lector”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “En Portada”, “Ellas debutan a lo grande”, 25 xaneiro 2019, pp. 2-3.
Nun artigo sobre autoras revelación, amenta a Antía Yáñez, que debutou coa novela
infantil O misterio de Portomarín e vén de estrearse na literatura para adultos con
Senlleiras (Galaxia, 2018). Indica que é unha historia en dous séculos que xa vai pola
terceira edición. Explica que comeza cunha trama policial en 2017 que alterna coa historia
doutra muller que viviu nos primeiros anos do século XX.
Abelenda, Ana, “Estes son os autores galegos que máis venden”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, 1 febreiro 2019, pp. 1-2.
Fai unha listaxe dos escritores en lingua galega que durante os últimos meses e a día de
hoxe teñen o favor, e mesmo a ansia e o corazón, do público. Afirma que non logrou
atopar un ránking oficial dos títulos máis vendidos no 2018 ou a data de hoxe, pero que
da consulta cun abano de libreiros e editores conclúe que o top dos favoritos en Galicia o
encabezan Ledicia Costas, Nacho Carretero, Manuel Rivas, Anaír Rodríguez, Antía
Yáñez e Héctor Cajaraville, aos que se suman os fenómenos de Inma López e Yolanda
Castaño, con obras editadas a finais de ano, que están vivindo agora o boom, e o long
seller de Domingo Villar.
Abelenda, Ana, “El futuro lo escriben ellas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 8 marzo 2019,
pp. 1-2.
Recomenda unha serie de obras escritas por mulleres para a reivindicación do Día
Internacional da Muller Traballadora. Fai alusión ás seguintes obras escritas en lingua
galega: Rosalía feminista (Xerais, 2019) de Helena González; Pioneiras 1 e Pioneiras 2
(Xerais, 2018, 2019) de Anaír Rodríguez; Números vermellos (Galaxia, 2019) de Ana
Fontenla; Senlleiras (Galaxia, 2018) de Antía Yáñez; Mamá quero ser Ziggy Stardust
(Xerais, 2018) de Iria Misa; e Os bicos feridos (Galaxia, 2018) de Anna R. Figueiredo.
636

Abelenda, Ana, “¿Quién es el mejor escritor vivo de España?”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, 19 abril 2019, pp. 1-2.
Artigo no que lle preguntan a dez figuras do mundo da literatura cales son os mellores
escritores vivos de España, tendo que escoller cada un tres autores. Víctor Fernández
Freixanes pon no posto número un a Antón Riveiro Coello; no segundo, a Luz Pozo
Garza; e, no terceiro, a Miguel-Anxo Murado. Manuel Rivas escolle en primeiro lugar a
Luz Pozo Garza. A autora Ledicia Costas pon en primeira posición a Manuel Rivas. Pola
súa parte, Calos Coira, sitúa na terceira posición a Ledicia Costas.
Abelenda, Ana , “Galicia non se entende sen Valle”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 24
maio 2019, pp. 1-3.
Nun artigo sobre Valle Inclán, fai alusión a Manuel Rivas como autor de Vivir sen
premios.
Abelenda, Ana, “¿Qué van a leer este verano?”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 28 xuño
2019, pp. 1-2.
Nun artigo sobre recomendacións literarias para o verán, seis autores escollen tres títulos
cada un. Inma López Silva recomenda, entre outros, O último barco, de Domingo Villar.
Entre os elixidos por Domingo Villar están The making of, de Xavier Alcalá. Amador
Castro recomenda Infamia, de Ledicia Costas e Scórpio, de Ricardo Carvalho Calero.
Antía Yáñez selecciona O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel
Fraga, Marafariña, de Miriam Beizana Vigo e Feminismos na literatura infantil e xuvenil
en Galicia, de Montse Pena Presas. Rosa Aneiros amenta Todo isto antes era noite, de
Lucía Aldao e Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas. Pola
súa parte, Héctor Cajaraville, recomenda, entre outros A asasina, de Alexandros
Papadiamandis e O último barco, de Domingo Villar.
Abelenda, Ana, “La revolución librera de Galicia”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 8
novembro 2019, pp. 1-2.
Nun artigo con motivo do Día Internacional das Librarías, faise alusión ao 25 aniversario
de En salvaxe compaña, de Manuel Rivas.
Abelenda, Ana, “Esos cafés gallegos en los que nacen las historias”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, 27 decembro, 2019, pp. 1-2.
Poñendo en relación literatura e café, os escritores Manuel Rivas, Inma López Silva e
Javier Peña percorren as cafeterías que presenciaron a escrita das súas obras.
Abraldes, Joaquin, “La Feira do libro se traslada este año a la farola de Urzáiz”, Atlántico
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Diario, “Vigo”, 22 xuño 2019, p. 11.
Nota sobre a Feira do Libro na cidade olívica, que se celebrará do 27 de xuño ao 6 de
xullo e que contará coa asistencia de autores como Domingo Villar, Ledicia Costas, Pedro
Feijoo, Francisco Castro e Fran Alonso. Acollerase tamén a presentación do libro
Chámame señora, pero trátame coma un señor, de Inma López Silva.
Aboy García, María Ofir, “Rosalía, a Galicia da tola”, El Correo Gallego, “Apóstol
2019”, 25 xullo 2019, p. 64.
Con motivo do Día de Galicia, escribe sobre Rosalía de Castro, como precursora do
movemento feminista. Cita textualmente: “Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos
meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino”.
Agirre, Katixa e Isaac Rubín, “Nadar”, Sermos Galiza, n.º 360, “fóradeserie”, 22 agosto
2019, pp. 4-5.
Reproduce traducido ao galego o relato “Nadar”, de Katixa Agirre, no marco da sección
“Un verán en Galeusca”, que partillan Sermos Galiza, Berria e Vilaweb.
Aguiar, I., “El historiador Xabier Maceiras será el pregonero de la Feira do Galo”, La
Opinión, “Arteixo”, 28 de novembro de 2019, p. 16.
Menciona ao historiador Xabier Maceiras como pregoeiro da Feira do Galo facendo
alusión aos seus títulos Crónicas de Arteixo e O mar de Arteixo e os seus Naufraxios.
Alonso, José, “Cunqueiro abre las puertas de su casa”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2
marzo 2019, p. 35.
Informa da inauguración do museo dedicado a Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo, no
mesmo edificio onde escribiu Merlín e familia.
Álvarez, E. “Setenta y cinco años al servicio de Galicia en el Padre Sarmiento”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. L6.
Artigo con motivo do setenta e cinco aniversario do Instituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento, que celebra o seu aniversario cunha exposición no claustro do Hostal dos Reis
Católicos. Lembra grandes investigadores e intelectuais vinculados á institución, como
Filgueira Valverde, Sánchez Cantón, Río Barja, Vicente Risco ou Fermín Bouza Brey.
Álvarez, Mario, “Elvira Veloso presenta en Barcelona ‘Vieiro da vida”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 16 xaneiro 2019, p. 38.
Dá conta do acto de presentación no Centro Galego de Barcelona do libro Vieiros da vida,
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de Elvira Veloso, que contou coa asistencia da propia autora, de Alfonso Pérez Guerra e
Xosé Lois García. Define a obra como “un conxunto de poemas nos que se mesturan terra,
saudade, conciencia e mesmo protesta ante acontecementos desgraciados dende a óptica
de quen leva anos vivindo lonxe pero segue a conmoverse con todo o que arrodea as súas
orixes”.
Álvarez, Mario, “Medio cento de escritores do país, en italiano en ‘Letteratura galega”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 30 xaneiro 2019, p. 36.
Informa da publicación de La letteratura galega. Autori e testi, unha antoloxía en italiano
de cincuenta autores homenaxeados nas Letras Galegas. O volume está editado polos
Centros de Estudos Galegos das universidades de Padua, Roma e Perugia, coa
colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da RAG.
Álvarez, Mario, “Celebración cos pequenos do Día da Lingua Materna”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 22 febreiro 2019, p. 37.
Recolle información sobre a conmemoración do Día da Lingua Materna celebrada por
oitenta nenos e familias usuarias da Escola Infantil de Ourense. No acto, púidose gozar
dunha sesión baseada nas músicas da actividade infantil de dinamización lingüística Puño
Puñete, da man de Andrea Bayer e Davide González, membros de Baobab Teatro.
Álvarez, Mario, “Pecha ‘Castelao maxistral’ como a mostra máis vista da historia do
Gaiás”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 2 marzo 2019, p. 36.
Indica a clausura da exposición “Castelao maxistral”, a exposición máis visitada da
historia no Gaiás, cunha cifra que supera as 40000 visitas durante os 120 días de apertura
ao público. Apunta que, trala clausura da exposición, o lenzo A derradeira leición do
mestre regresará a Bos Aires.
Álvarez, Mario, “Homenaxe a Luísa Villalta en Santiago no seu 15 cabodano”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 7 marzo 2019, p. 37.
Faise eco da homenaxe a Luísa Villalta no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades, coincidindo co quince aniversario do seu pasamento. No evento
participaron os secretarios xerais de Política Lingüística e Igualdade, así como Armando
Requeixo, Manuel González, Estíbaliz Espinosa, Inma Otero Varela, Inma López Silva e
Miriam Ferradáns, ademais da nai e a irmá da escritora, María Gómez Castro e Susana
Villalta Gómez. Leron textos da homenaxeada as relatoras do debate e as bolseiras da
institución Belén Bouzas, Ana Bravo, Raúl Costas, Marina Garzón, Laura Gil, Ánxela
Lema, Belén Poutón, Sonia Rico, Lara Rozados e Sara Villar.
Álvarez, Mario, “Homenaxe da RAG a Salvador García-Bodaño no Día da Poesía”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 10 marzo 2019, p. 38.
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Indica que a RAG conmemora o Día da Poesía rendendo tributo a Salvador GarcíaBodaño, nun acto que terá lugar o 21 de marzo ás 19.30 horas na sede da Academia. Os
seus versos serán recitados por Dores Tembrás, Xulio López Valcárcel, Alba Cid, Baldo
Ramos, Luz Pozo Garza, Margarita Ledo Andión, Xosé Luís Franco Grande, Darío
Xohán Cabana, Helena Villar Janeiro e Marilar Aleixandre. Lembra as súas publicacións
do autor: Ao pé de cada hora, Tempo en Compostela, Os misterios de monsieur D’Allier,
Pegadas no alcatrán e Cidade virtual e a recompilación da súa obra poética en Espiral
Maior.
Álvarez, Mario, “A poesía protagoniza a semana co certame Alguén que respira!”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 18 marzo 2019, p. 28.
Faise eco da celebración do certame “Alguén que respira!”, festival dirixido por Antón
Lopo e promovido polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia. Contará coa
participación de Xosé Luís Méndez Ferrín, Raúl Zurita, Elisa Lucinda, Pilar Pallarés,
Golgona Anghel, Sònia Moll, Alejandro Palomas, Estevo Creus, José Luís Piquero, Jon
Maia e Amets Arzalluz. Acollerá nove estreas firmadas por Margarita Ledo, Ana Romaní,
Nuria Vil, Mónica Caamaño, Alfredo Rodríguez, García MC & Lar Legido, Félix
Fernández, Afonso Traficante e Silvia Penas. Poderase presenciar unha reunión ao
completo do colectivo Roseltz e Méndez Ferrín lerá o Manifesto Galego, encargo do
propio festival ao escritor.
Álvarez, Mario, “Xa en internet o patrimonio sonoro rexistrado en pedra”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 30 marzo 2019, p. 35.
Informa sobre o proxecto web Lousas, que recolle composicións como Alborada ou
Negra sombra, interpretadas por salientábeis voces como Ángeles Ottein ou Ofelia Nieto
Álvarez, Mario, “Diálogo entre a pintura de Lamazares e a poesía de Uxío Novoneyra en
Lugo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 18 abril 2019, p. 39.
Recolle información sobre a exposición “Flor Novoneyra” no Museo Provincial de Lugo,
coa que Antón Lamazares homenaxea ao poeta Uxío Novoneyra. O proxecto representa
un diálogo entre a pintura de Lamazares e a verba do poeta. Presenta unha antoloxía
plástica cos versos do escritor mediante unha selección de pinturas do artista, así como
unha mostra de caligramas orixinais do poeta e unha aportación gráfica, bibliográfica e
documental do autor. Abre a mostra a pintura dedicada a Ánxel Fole.
Álvarez, Mario, “Percorrido polo último século de Galicia a través de ‘Nós”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 12 decembro 2019, p. 36.
Artigo sobre a exposición que acolle o Museo do Pobo Galego para conmemorar o
centenario do nacemento da revista Nós e destaca que un dos seus colaboradores foi
Ricardo Carvalho Calero, autor que se homenaxeará no Día das Letras Galegas 2020.
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Álvarez, N., “Haberlos haylos: escritores en constante movimiento”, Faro de Vigo, “Vigo
4 costados”, 11 xuño 2019, p. 8.
Indica que, na Feira do Libro de Vigo, Wladimir Dragossan (Rafael Pintos) estará
recitando poemas do seu libro O cabaleiro da rosa.
Álvarez, Rosario, “Unha cultura en movemento, para todos e todas”, Atlántico Diario/
Diario de Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 10.
Versando sobre o propio concepto de cultura, que está en continuo proceso de
transformación, achégase á cultura culinaria galega. Salienta que a cociña galega non
acadou a consideración e status até épocas ben recentes e loa as achegas de Picadillo,
Cunqueiro ou Araceli Filgueira, así como doutros grandes nomes da literatura galega, que
contribuíron a chamar a atención das elites cultas.
Álvarez Blanco, Rosario, “Galicia non só un día?”, El Correo Gallego, “Apóstol 2019”,
25 xullo 2019, p. 6.
Artigo a propósito do Día de Galicia, no que lembra que o 25 de xullo, nos anos escuros,
o galeguismo se concentrou en San Domingos de Bonaval ao redor da misa por Rosalía
de Castro; e, ao outro lado do océano, os teatros se enchían para escoitar a Castelao,
Súarez Picallo e tantas outras figuras.
Aneiros, Rosa, “Veraneo en Macondo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra
mirada”, “A firma invitada”, 12 xullo 2019, p. 10.
Nun artigo no que lista libros que adora retomar aproveitando o verán, fai alusión a O
coelliño branco; Fantasmas de luz, de Agustín Fernández Paz; e As laranxas de Alí babá,
de Carlos Negro.
Antonio, Simón, “Intervención cultural en democracia”, La Opinión, “40 años de
ayuntamientos democráticos”, 6 decembro 2019, p. 16
Lembra ao dramaturgo Francisco Taxes, colaborador no Festival de Cine de Humor e
Troula, unha das primeiras compañías de teatro profesionais de Galicia, fundada en 1978,
entre outros, por Suso Medal, Gonzalo Uriarte, Manuel Manquiña e Manolo González.
Tamén recorda a mediados dos 80 a aparición de Teatro do Atlántico.
Araguas, Vicente, “Manuel Vilanova, sempre en Ourense”, Atlántico Diario, “Opinión”,
p. 25/ La Región, “Agenda”, “Obituario”, p. 18, 7 marzo 2019.
Faise eco do pasamento de Manuel Vilanova, a quen considera un dos poetas galegos “de
culto”.
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Araújo, Emma, “La Ruta Rosaliana quiere ser BIC”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Área metropolitana”, 20 marzo 2019, p. L6.
Dá conta da solicitude dos concellos de Ames, Brión, Dodro, Padrón e Santiago, que
solicitan á Xunta o recoñecemento da Ruta Rosaliana como Ben de Interese Cultural.
Arias, María, “Reivindican el legado de Albor y su ‘galleguismo integrador”, El Correo
Gallego, “Galicia”, 1 febreiro 2019, p. 11.
Informa da presentación do volume Xerardo Fernández Albor y su tiempo, Cien años de
un presidente, coordinado por Marcelino Agís.
Araujo, Emma, “Ames pon en valor a Rosalía máis esquecida”, La Voz de Galicia, “Área
metropolitana”, 26 febreiro 2019, p. L7.
Indica que no Concello de Ames se organizou un percorrido guiado polos espazos íntimos
de Rosalía de Castro. Da man de María López Sández, a visita comezou no pazo da
Peregrina e continuou pola Casa Museo da Matanza, a casa da familia paterna en Ortoño,
a fronteira dende a igrexa de Ortoño a Bastavales.
Axeitos, X. L., “Silueta de urxencia dun humanista galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Letras galegas”, 20 xuño 2019, p. 39.
Artigo sobre Ricardo Carvalho Calero, no que salienta a relevancia das súas publicacións
Historia da literatura galega contemporánea 1808-1936 e Gramática elemental del
gallego común. Versa tamén sobre a súa aproximación á lingua portuguesa e as súas
relacións coa Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega. Salienta tamén que
cultivou todos os xéneros, destacando en poesía Vieiros, Pretérito imperfeito e
Retincências; en teatro A sombra de Orfeo, A Arbre, e Auto do prisioneiro; e, en narrativa,
Xente da Barreira e Scórpio.
Ayala, María, “O Museo Centro Gaiás convertirase en cidade de Nadal cunha árbore
xigante”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 2 decembro 2019, p. 29.
Apunta a próxima convocatoria dos premios de literatura Álvaro Cunqueiro para textos
teatrais, Manuel María de literatura infantil e Barriga Verde de textos para teatro de
monicreques.
B. L., “Pontevedra rinde homenaje a Isaac Díaz Pardo de mano del Foro Enrique
Peinador”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 26 xaneiro 2019, p. 12.
Informa do acto de homenaxe a Isaac Díaz Pardo nos xardíns da Facultade de Belas Artes,
organizado polo Foro Enrique Peinador, e da inauguración nesta facultade dunha
exposición dedicada ao creador.
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B. L., “A memoria das mulleres’ recompila o traballo de cinco anos nunha web”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 27 xaneiro 2019, p. 13.
Ofrece información sobre o proxecto “A memoria das mulleres” que, logo de cinco anos
de traxectoria, pon en marcha a web www.dogrisaovielta.gal.
B. L., “Os medios en galego fan festa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
31 xaneiro 2019, p. 13.
Dáse conta da celebración da II Gala dos Medios en Galego, que conmemora a
publicación do primeiro xornal en lingua galega, O Tío Marcos da Portela. Na gala
estarán presentes, entre outros, a cantante Ugia Pedreira, a escritora Eva Mejuto e o
debuxante Kiko da Silva.
B. L., “Galaxia reedita ‘O triángulo inscrito na circunferencia’, de Víctor Fernández
Freixanes”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 9 febreiro 2019, p. 13.
Informa da reedición da primeira novela escrita por Víctor F. Freixanes, O triángulo
inscrito na circunferencia, orixinalmente publicada en 1982. Esta edición volve ás
librarías nunha versión revisada polo propio autor. A obra fora gañadora do Premio
Blanco Amor (1982) e o Premio da Crítica (1983) e foi a inauguración da triloxía
completada con A cidade dos Césares (1993) e Cabalo de Ouros (2010).
B. L., “Lucía Aldao falará con Ismael Ramos de ‘Todo isto antes era noite’ en Paz”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 22 febreiro 2019, p. 10.
Faise eco da presentación que terá lugar na libraría Paz de Pontevedra o 16 de marzo na
que a poeta Lucía Aldao falará co editor Ismael Ramos sobre o seu libro Todo isto antes
era noite. Indica tamén que o día 28 se presentará Fronteira Paraíso, de Silvia Penas,
nun acto no que estará acompañada por Tamara Andrés e Wladimir Vaz.
B. L., “Freixanes, Pemón Bouzas e María Solar analizan o peso do mar na literatura”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 11 decembro 2019, p. 52.
Informa do parladoiro do Consello da Cultura Galega chamado “A Galicia navegante no
imaxinario literario”, no que se reflexionará sobre a presenza do mar na literatura galega.
Menciona o mar personificado que podemos ler en novelas coma O triángulo inscrito na
circunferencia, de Víctor Freixanes; As luces do Norte, de Pemón Bouzas; e Os nenos da
varíola, de María Solar.
B. Y., “A Illa celebrará as Letras con dornas, a historia do Céltiga, encontro de corais e
sesións de teatro”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 3 maio 2019, p. 12.
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Recolle a programación posta en marcha polo Concello de A Illa de Arousa para celebrar
o mes das Letras Galegas, informando da posta en escena de diversos espectáculos para
o público familiar, actuacións de grupos corais ou presentacións de libros. Ademais
anuncia a presentación da novela 1306/36 nun acto da man do seu autor.
B. L., “O Escudeiro muestra durante un mes las principales ‘Mulleres Galegas na
Historia”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 4 setembro 2019, p. 9.
Indica que a Casa de O Escudeiro (Meis) acolle a exposición “Mulleres Galegas na
Historia”, que consta de dez paneis que ofrecen fotografías e datos biográficos de 17
mulleres fundamentais na historia galega: María Balteira, Inés de Castro, María Castaña,
María Pita, María Soliña, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Filomena Dato, Bella
Otero, Ernestina Otero, Enriqueta Otero, Maruja Mallo, María Antonia Dans, Julia
Minguillón, María Casares, Xela Arias e Rosalía de Castro.
B. L., “Señalizan el ‘Roteiro Cabanillas’ y lo presentan en el Culturgal”, Diario de
Arousa, “Cambados”, 1 decembro 2019, p. 13.
Informa que o Concello de Cambados inaugura o “Roteiro Cabanillas”, con paneis
informativos que percorren lugares da vila vinculados ao autor.
B. L., “Obras creadas en el taller de grabado ilustrarán un libro con motivo de los 140
años de ‘Aires da Miña Terra”, Diario de Arousa, “O Salnés/O Barbanza”, 16 decembro
2019, p. 22.
Dá conta da publicación dun libro para conmemorar o 140 aniversario da publicación de
Aires da Miña Terra, de Curros Enríquez. Este libro incluirá obras creadas nun taller de
gravado no “Museo do Gravado” de Artes (Ribeira).
Baena, A., “O grupo vigués Son Trío, o mellor en musicalizar a Celso Emilio”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 12 xaneiro 2019, p. 14.
Informa de que o grupo Son Trío, integrado por Katerina Linke (metalófono), Su Garrido
Pombo (voz) e Susana Blanco (cello), gañou a segunda edición do Premio Celso Emilio
Ferreiro ao musicar o seu poema “Un día”. O grupo declarou que destinará o premio en
metálico a costear parte do seu primeiro disco, que levará por título Miña almiña e
musicará poemas de Rosalía de Castro.
Baena, A., “Pecha a única libraría adicada á literatura galega e lusa en Vigo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 22 febreiro 2019, p. 5.
Faise eco do peche da única libraría dedicada á literatura galega e portuguesa en Vigo,
Andel.
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Baena, A., “Emotiva despedida a Andel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 23 marzo 2019, p.
17.
Explica a homenaxe realizada á libraría Andel con motivo do seu peche, nun acto guiado
por Pepe Cáccamo, no que participaron Marga do Val, Andrea Costas, Marcos de la
Fuente, Clara do Roxo, Cris Amoedo, Silvia Penas, Lucía Novas, Xavier R. Baixeiras,
Liliana Villar, Lola Villar, Toñi Caseiro, Iria Bragado e o Premio Nacional de Literatura
Xuvenil, Antonio García Teijeiro. Os libreiros, Concha e Xaime Nogueira informan que
os fondos que queden seguirán á venda en internet.
Baena, A., “O Manuel Antonio homenaxea ao poeta que lle dá nome”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 23 abril 2019, p. 11.
Indica que o Centro Integrado de Formación Profesional que leva o nome do poeta
Manuel Antonio lle rende homenaxe no 90 aniversario da publicación de De catro a catro.
Comezará cunha xornada sobre a súa vida e obra a cargo de Xosé Luís Méndez Ferrín e
Xosé Luís Axeitos. Logo, presentarase o volume Manuel Antonio e máis nós, coordinado
por Julio Alonso.
Baena, A., “El festival Kerouac ya en capilla”, Atlántico Diario, “Vigo”, 3 outubro 2019,
p. 14.
Recolle datos sobre a presentación da novena edición do festival Kerouac, que xuntará a
máis de corenta artistas, entre os que se salienta a participación de Rompente, que dará
paso á nova xeración con Silvia Penas.
Baena, A., “Versos y piano dan voz a Rosalía”, Atlántico Diario, “Vigo”, 5 novembro
2019, p. 10.
Informa do concerto “A Rosalía. Concerto para piano e voz emocionada”, con
composicións baseadas en versos de Rosalía de Castro e nos seis poemas que Federico
García Lorca escribiu en galego.
Baena, A., “Homenaxe á muller do mar por Xurxo Souto dende ‘Vigocoruña”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 28 decembro 2019, p. 14.
Faise eco da presentación do libro A Gran Travesía de Chiruca Macallás, de Xurxo Souto
en Vigo.
Baena, Ana, “A cor violeta conquista a literatura”, Atlántico Diario, “Vigo”, 18 febreiro
2019, p. 9.
Artigo sobre a presenza do feminismo na literatura, no que entrevista á escritora Inma
López Silva, autora de Chámame señora, pero trátame como a un señor. Responde a
preguntas relacionadas coa visión persoal do feminismo que presenta na súa obra, sobre
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o feminismo na fala e sobre a situación de cara ás novas xeracións.
Baena, Ana, “As aulas xa teñen nome de muller”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13 marzo
2019, p. 13.
Indica que o IES de Teis bautizou as súas aulas co nome das escritoras Rosalía de Castro,
Ana María Matute, Isabel de Castro e Andrade, Jane Austen e María Xosé Queizán. Esta
actividade insírese no programa “Camiña pola igualdade”, que iniciou bautizando vinte e
cinco aulas co nome de vinte e cinco pioneiras.
Baena, Ana , “Una docena de librerías aguanta en Vigo sin aperturas a la vista”, Atlántico
Diario, “Vigo”, “Día del libro”, 24 abril 2019, p. 12.
Informa da celebración do Día do Libro en Vigo, no que destacan as vendas da obra O
último barco, de Domingo Villar.
Baena, Ana , “As escritoras galegas tamén conquistan as medianeras”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 2 maio 2019, p. 12.
No marco do proxecto, “Expostas”, Vanesa Álvarez inmortalizou no número 245 da rúa
Tomás Alonso de Vigo ás escritoras Inma López Silva, Yolanda Castaño, María Xosé
Queizán, Ledicia Costas, María Reimóndez e Silvia Penas.
Baena, Ana , “Cinco murales ya suman al arte vigués”, Atlántico Diario, “Vigo”, 4 maio
2019, p. 12.
Faise eco do novo mural situado na rúa Tomás Alonso, en Vigo, no que se inmortalizan
seis escritoras galegas en activo: Inma López Silva, Ledicia Costas, María Reimóndez,
Silvia Penas, Yolanda Castaño e María Xosé Queizán.
Baena, Ana, “Vou promover o consumo das nosos linguas en Manhattan”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 12 xullo 2019, p. 9.
Indica que Marcos de la Fuente, director do festival Kerouac, se estrea como director de
“Open Mic” no Bowery Poetry Club. É esta unha iniciativa que pretende “fomentar a
diversidade das nosas linguas, como xa fixemos con Francisco Castro, Malvares de
Moscoso, Wöyza ou Álvarez Koki nas pasadas edicións do Kerouac”, segundo afirma o
propio Marcos de la Fuente.
Baena, Ana, “Vigo dibuja su mapa literario”, La Región, “Galicia”, “Verano”, 22 xullo
2019, p. 22.
Faise eco da iniciativa da biblioteca Neira Vilas de Vigo, que creou un mapa literario da
cidade olívica. Entre as obras presentes, están O último barco, de Domingo Villar; A voz
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das Nereidas, de Santiago Lopo; En vías de extinción, de María Reimóndez; Amor de
tango, de María Xosé Queizán; Entre os dous hai un río, de María Lado e A vinganza do
defunto, de Carlos Reigosa. Acolle un total de 60 títulos de 38 autores, todos con
localizacións en Vigo, repartidas en dez traxectos.
Baena, Ana, “El mapa literario ya tiene imágenes”, Atlántico Diario, “Vigo”, 22 xullo
2019, p. 7.
Faise eco da iniciativa da biblioteca Neira Vilas de Vigo, que creou un mapa literario da
cidade. Entre as obras presentes, están O último barco, de Domingo Villar; A voz das
Nereidas, de Santiago Lopo; En vías de extinción, de María Reimóndez; Amor de tango,
de María Xosé Queizán; Entre os dous hai un río, de María Lado e A vinganza do defunto,
de Carlos Reigosa.
Baena, Ana, “Seis nuevas paradas literarias”, Atlántico Diario, “Vigo”, 8 agosto 2019,
p. 9.
Amplía a información sobre a iniciativa da biblioteca Xosé Neira Vilas do mapa literario
de Vigo. Indica que o autor que máis se repite nesta tanda é Pedro Feijoo, con Os fillos
do lume e Morena, perigosa e romántica. Engádese Os xornalistas utópicos, de Manuel
Veiga; Amor de Serea, de Jaureguizar; Cabalos e lobos, de Fran P. Lorenzo; e Oitocentos,
de Xavier Franco Alonso.
Baena, Ana, “Xela Arias, a ‘escachadora’ de palabras con talento e rebeldía”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 16 agosto 2019, p. 8.
Artigo sobre a sexta edición do Día das Galegas nas Letras, no que a plataforma feminista
de crítica literaria A Sega rendeu homenaxe a Xela Arias. Recolle declaracións de
membros da plataforma nas que explican os motivos polos que se escolleu á poeta e
tradutora nacida en Sarria.
Baena, Ana, “Rompente se reivindicó como germen de la poesía moderna”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 5 outubro 2019, p. 14.
Informa do festival Kerouac de Vigo, no que se reuniu ao grupo Rompente e no que tamén
participaron, entre outros, Silvia Penas e Tamara Andrés.
Ballesteros, María, “Lecturas para afrontar lo salvaje”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 24 maio 2019, p. 4.
Artigo con propostas de literatura sobre natureza, no que amenta a Uxío Novoneyra e a
presenza do Courel na súa escrita
Balo, Marta e Lucía D. Bóveda, “Pontevedra, la más teatrera”, Diario de Pontevedra,
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“reviSta”, “27 marzo: Día Mundial del Teatro”, 23 marzo 2019, pp. 2-3.
Con motivo do Día Mundial do Teatro, Andrea Bayer, Marta Pazos, Bea Campos e Anxo
Lourido ofrecen a súa visión desta manifestación artística que, como profesión ou como
hobby, todos viven con paixón.
Baltar, Manuel, “25 de xullo, paixón por Galicia”, Atlántico Diario/ Diario de
Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 23.
Con motivo da celebración do Día de Galicia, no seu artigo menciona que neste 2019
Ourense gozou da presenza da icónica obra de Castelao, A derradeira leición do mestre.
Bará, Milagros, “La Pontevedra de Fray Martín Sarmiento”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra”, 8 setembro 2019, p. 6.
Artigo sobre Frei Martín Sarmiento e a súa relación con Pontevedra, no cal menciona as
publicacións O Poeta Marcos da Portela (1746) e Coloquio de 24 gallegos rústicos
(1745).
Barciela, Alberto, “Galicia”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El Progreso/ La
Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 52.
Con motivo do Día de Galicia, explica que temos unha das linguas máis antigas de
Europa, que nace a finais do século XII coa poesía dos cancioneiros galaico-portugueses
e que rexorde no século XIX con Rosalía de Castro. Sobre a paisaxe galega, lembra a
Álvaro Cunqueiro, que describía a Galicia como “o país dos mil ríos”.
Becerra, Marta, “A Deputación celebrará por adiantado o Día de Rosalía”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 21 febreiro 2019, p. 13.
Dá conta dos actos que terán lugar en Pontevedra para celebrar o Día de Rosalía: unha
actuación de Ugía Pedreira e da Banda da Loba e unha lectura na que, ademais de
representantes de nove asociacións, participará a poeta Lucía Novas en representación da
AELG. Todos os asistentes do acto recibirán un libro de poesía editado pola Deputación
Provincial dentro da colección Cíes e unha camelia da variedade Rosalía de Castro, da
Estación Fitopatolóxica do Areeiro.
Becerra, Marta, “Reivindicando á Rosalía orixinal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27
febreiro 2019, p. 37.
Faise eco da versión que María José Pérez fixo da canción “Malamente” da cantante
Rosalía empregando a letra de “Castellanos de Castilla”, de Rosalía de Castro. O título
desta versión é “Malaxente”.
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Bennassar, Sebastià e André Abal, “Cavianacs”, Sermos Galiza, n.º 361, “fóradeserie”,
29 agosto 2019, pp. 4-5.
Reproduce o relato Caviancas, de Sebastià Bennassar, de quen tamén aporta breves datos
biográficos. O texto preséntase traducido ao galego por André Abal
Berenguela Peleteiro, “O Salón honra a Antonio García Teijeiro no Día da Literatura
Infantil”, “Sociedad”, “Vivir aquí”, 3 abril 2019, p. 47.
Faise eco da distinción a Antonio García Teijeiro. Con motivo da conmemoración do Día
Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, o Salón do Libro de Pontevedra, acolleu onte
unha homenaxe ao autor cun espectáculo a cargo de María Lado, Lucía Aldao e o
Seminario Permanente de Jazz (Po e Xía).
Bernárdez, Andrés, “Llamamiento a la lectura en Tui”, Faro de Vigo, “Baixo Miño.
Louriña”, “Área Metropolitana”, “Tui. O Rosal. A Guarda. Tomiño. Salceda de Caselas.
Porriño. Mos”, 11 maio 2019, p. 13.
Recolle información do evento que defende e promove a lectura nos centros escolares de
Tui, “Tui Le”. Nesta edición, contará coa participación da escritora Iria Misa, autora da
obra galardoada co premio Jules Verne de Literatura 2016, Xa non estou aquí. Cada
centro participante elixiou homenaxear a un autor, entre os que se atopan a propia Iria
Misa, Marisa Núñez, Ledicia Costas, Agustín Fernández Paz, Chus Pereiro, Antonio
García Teijeiro, Final Caslderrey e Anxo Fariña.
Bernárdez, Carlos L, “Terror en Galicia. Colmeiro e a arte de guerra”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 698, “Arte”, 31 xaneiro 2019, p. III.
Artigo sobre Colmeiro e as súas representacións da arte da guerra, no que menciona a
chegada do cadro de Castelao A derradeira leición do mestre a Galicia. Indica que este
feito serviu para pór de actualidade as obras de artistas galegos no contexto da Guerra
Civil, entendendo así a reedición dos álbums Atila en Galicia, Galicia mártir e
Milicianos. Sinala tamén a mostra Trece estampas da traizón, de Luís Seoane.
Besteiro, María, “Tres grandes súmanse á Colección Clásicos do Pensamento Universal”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 27 febreiro 2019, p. 37.
Informa dos tres títulos que se suman á colección Clásicos do Pensamento Universal, que
coeditan a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación BBVA dende 2002:
Leviatán, de Thomas Hobbes; Sobre a liberdade, de John Stuart Mill; e Unha breve
historia do tempo, de Stephen Hawking. Na presentación participaron Xosé Luís Barreiro
Rivas, Jorge Mira, Darío Villanueva, Antonio López, Silvia Churruca, Juan L. Blanco,
José Edelstein e María Xosé Agra.
Blanco, Cristina, “Castaño reivindica la complicidad existente entre la poesía y el cómic”,
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El Correo Gallego, “Tendencias”, 7 agosto 2019, p. 31.
Faise eco da reivindicación da complicidade entre poesía e cómic da man de Yolanda
Castaño, que participa no XXII Salón do Cómic Viñetas dende o Atlántico, presentando
a súa obra O puño e a letra (2018). Recolle tamén información doutras actividades
inseridas nesta nova edición do evento.
Blanco, Lara, “A poesía recorre o Camiño”, La Región, “Ourense”, 11 outubro 2019, p.
9.
Informa do comezo da residencia artística “Ameto Mítico”, promovida pola Fundación
Uxía Novoneyra e o Xacobeo 2021, na que participan cinco poetas de diversos puntos do
mundo, entre eles, Fátima N. Delgado.
Blanco, Lara, “Las charlas TED llegan a Ourense con Nós en el espejo”, La Región,
“Ourense”, 31 outubro 2019, p. 15.
Faise eco da chegada das charlas TED a Ourense o 30 de novembro, e segundo Daniel
Diéguez, un dos organizadores, non chegan de xeito casual: “Se va a cumplir el centenario
de la Xeración Nós, por ello hemos decidido recuperar su forma de pensar, de ver el
futuro”.
Blanco, Lara, “A mostra de Blanco Amor presenta o seu catálogo”, La Región,
“Ourense”, 17 decembro 2019, p. 12.
Informa da clausura da exposición “Pervivencia e actualidade de Eduardo Blanco Amor”
no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Na clausura, presentouse un catálogo que recolle
todo o exhibido na mostra.
Blanco, M. X., “Ana Romaní reivindica o poder da escoita, da muller e da lingua galega”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 abril 2019, p. 36.
Faise eco do ingreso de Ana Romaní na RAG cun discurso no que reivindica o papel da
muller e da lingua galega.
Blanco, Xabier R., “En el coche fúnebre de Castelao”, La Región, p. 37/ Atlántico Diario,
p. 25, “Galicia”, 27 xaneiro 2019.
Informa do fito que supuxo a chegada dos restos de Castelao a Galicia por iniciativa de
Camilo Nogueira 34 anos logo de morrer en Bos Aires. Dá conta do falecemento de
Fernando Palleiro, sacerdote que adquiriu o compromiso de acompañar os seus restos
mortais en todo momento e oficiar a misa.
Blanco, Xabier R., “Rosalía y Breogán”, La Región, “Galicia”, 27 xaneiro 2019, p. 36.
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Dá conta da iniciativa promovida pola Agrupación Astronómica Ío para que a estrela HD
149143 se chame Rosalía e o seu exoplaneta leve o nome de Sar.
Blas, Ceferino de, “Y las Cíes se llenaron de poesía un día de julio. En el vapor ‘Vigo’
embarcó el mayor número de poetas que jamás se ha reunido en Galicia”, Faro de Vigo,
“Los poetas descubren Cíes. 65 aniversario del II Congreso Internacional de Poesía”, 27
xullo 2019, pp. 1-3.
Rememora o 27 de xullo de 1954, cando o centenar de poetas que participaban no III
Congreso Internacional de Poesía, embarcaron en Vigo rumbo ás Illas Cíes. Relata a viaxe
e salienta que durante o recorrido no vapor “Vigo” se homenaxeou a Martin Codax.
Blas, Ceferino de, “Galicia, sede del III Congreso Internacional de Poesía”, Faro de Vigo,
“Los poetas descubren Cíes. 65 aniversario del II Congreso Internacional de Poesía”, 27
xullo 2019, pp. 4-5.
Crónica do III Congreso Internacional de Poesía celebrado en Galicia no 1954, na que
amenta a homenaxe que se realizou a Rosalía de Castro e a Gómez Charino e na que
salienta a elevada participación de mulleres respecto aos anteriores congresos. Indica que
os poetas pontevedreses recibiron aos congresistas na Praza de España o 24 de xullo e
ofreceron un recital da man de Herminia Fariña, Aurora Vidal, Emilio Álvarez Negreira,
Filgueira Valverde, Cuña Novás e José María Castroviejo, pechando o acto Iglesia
Alvariño cun poema propio logo de ter recitado a Amado Carballo, Lolita Filgueira, Juan
Bautista Andrade e Aurorita Vidal.
Blas, Ceferino de, “Anécdotas, ausencias y un opúsculo. En Compostela se encontraron
varios de los poetas del famoso grupo ‘Cántico”, Faro de Vigo, “Los poetas descubren
Cíes. 65 aniversario del II Congreso Internacional de Poesía”, 27 xullo 2019, p. 6.
Lembrando o III Congreso de Poesía do 1954, menciona o encontro en Compostela de
varios dos poetas do famoso grupo “Cántico” e salienta como ausencia máis destacábeis
a de Álvaro Cunqueiro
Blas, Ceferino de, “Las interpretaciones políticas de los Congresos de Poesía. El de
Compostela incrementó la relación catalano-galaica”, Faro de Vigo, “Los poetas
descubren Cíes. 65 aniversario del III Congreso Internacional de Poesía”, 27 xullo 2019,
p. 8.
Artigo sobre o III Congreso de Poesía, celebrado en Santiago de Compostela en 1954,
que incrementou a relación catalá-galaica. Céntrase nos autores que escribiron sobre o
encontro nas súas respectivas memorias, Tomás Garcés e Joan Fuster, con dúas versións
políticas do Congreso.
Blas, Ceferino de, “¿Quién es quién de los poetas de Cíes? En el elenco figuran cuatro
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premios Cervantes, un Príncipe de Asturias de las Letras y numerosos Premios
Nacionales de Literatura y académicos”, Faro de Vigo, “Los poetas descubren Cíes. 65
aniversario del III Congreso Internacional de Poesía”, 27 xullo 2019, pp. 10-15.
Artigo do 65 aniversario do III Congreso Internacional de Poesía celebrado en xullo do
1954, no que se trasladou aos participantes ás Illas Cíes. Repasa o elenco de participantes
que acudiron e as súas aportacións, agrupándoos segundo a súa procedencia: o grupo de
Madrid, o grupo catalán, o protectorado de Marrocos, o grupo de Andalucía, outras
rexións, os hispanoamericanos, os europeos e os galegos. Canto aos galegos, amenta a
José María Castroviejo Blanco-Cicerón, Carlos París Amador, Isidoro Muiños, Aquilino
Iglesias Alvariño, José Díaz Jácome, Pura Vázquez Iglesias, Miguel González Garcés,
Beatriz Domínguez, Miguel Cuña Novás, Manuel María Fernández Teixeiro, Bernardino
Graña Villar, Celso Emilio Ferreiro Míguez, José María Álvarez Blázquez, Emilio
Álvarez Blázquez, Ramón González-Alegre Válgoma, Faustino Rey Romero, Rafael
Melero, Pedro Díaz Álvarez, José Alejandro Cribeiro, Mary Carmen Kruckenberg
Sanjurjo, Carlos Polo e Benedicto Conde González.
Borrazás, Mauro, “El libro de ocasión vuelve a la alameda”, Atlántico Diario, “Verano”,
21 xullo 2019, p. 11.
Faise eco da celebración da Feira do Libro Antigo en Vigo até o día 4 de agosto.
Borrazás, Mauro, “Viejas lecturas a preciosa aceptables”, La Región, “Galicia”,
“Verano”, 21 xullo 2019, p. 28.
Informa da nova edición da Feira do Libro Antigo e de Ocasión na Praza de Compostela
en Vigo.
Bran, Vanesa, “Máis de 5.000 persoas visitaron o museo Manuel María no 2018”, El
Progreso, “Comarcas”, 14 febreiro 2019, p. 16.
Dá conta do elevado número de visitas ao museo de Manuel María, que durante o ano
2018 acolleu numerosas actividades culturais: actuacións de Cándido Pazó e Elefante
Elegante, lecturas de obras de Santiago Lopo, María Solar, Manuel Núñez Singala, Xabier
P. Docampo, Marica Campo e Miguel Anxo Prado e recitais de Rosalía de Castro, entre
outros.
Bouza, Olalla, “O literario pregón de Marcos Calveiro dará inicio a un San Roque
familiar e cheo de actos para non perder”, Diario de Arousa, “Vilagarcía/ Ulla.Umia” 25
xullo 2019, p. 7.
Indica que o autor do libro que colocou a Vilagarcía en todas as librarías, O xardineiro
dos ingleses, Marcos Calveiro, será o encargado do pregón das festas de San Roque.
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Bouza Álvarez, José Luis, “Sobre poesía popular”, El Correo Gallego, “Opinión”, “El
análisis”, 10 setembro 2019, p. 2.
Análise na que recolle algunhas coplas inéditas que foi atopando en santuarios galegos.
Afirma que, na poesía galega, a obra do seu pai, Fermín Bouza Brey, ao igual que a da
súa xeración española nos anos 20, estivo influída pola literatura medieval e popular
galega. Recolle os seus versos sobre o faro de Corrubedo como exemplo.
Bouzas, Belén, “Vermú literario”, Sermos Galiza, n.º 376, “fóradeserie”, “alí estaremos”,
12 decembro 2019, p. 7.
Indica que o 14 de decembro, ás 12.30 horas, na Libraría Paz, o “vermú entre libros”
acollerá á poeta María do Cebreiro, que conversará co tamén poeta Ismael Ramos.
Burgoa, Juan José, “Bieito Cupeiro Vázquez”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Gentes que
hicieron Ferrol”, 26 maio 2019, p. 11.
Artigo sobre o mestre e escritor nacionalista Bieito Cupeiro Vázquez, que publicou
Xornes (1987) e A Galiza alén do mar (1989), ambas obras publicadas por Isaac Díaz
Pardo na súa editorial coruñesa de O Castro.
C. A., “El Concello de Vilalba y Culturalia GZ organizan el 21 el Día da Poesía”, El
Progreso, “A Chaira”, 15 marzo 2019, p. 24.
Faise eco da celebración do Día da Poesía organizada polo Concello de Vilalba e
Culturalia GZ, cun recital de poemas e no que participará o grupo poético musical
Corredores de Sombra.
C. M., “O Ateneo presenta un documental sobre o profesor Alonso Montero”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 1 febreiro 2019, p. 22.
Dá conta da proxección no Ateneo Santa Cecilia do documental “Cidadán Alonso
Montero, o mestre das palabras”.
C. M., “Unha dorna de libros, un mar de ilusións’ repartirá hoy más de 800 libros usados”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 21 abril 2019, p. 19.
Informa do evento “Unha dorna de libros, un mar de ilusións”, organizado pola
Asociación de Mulleres Intercambio do Saber de Marín.
C. L., “Rianxo reivindica a la mujer en la poesía rosaliana”, Diario de Arousa, “O
Barbanza”, 27 febreiro 2019, p. 17.
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Faise eco do acto que tivo lugar en Rianxo para reivindicar o papel da muller como
personaxe protagonista na poesía de Rosalía de Castro. Nel, alumnado do IES Félix
Muriel e o CEIP Castelao recitaron versos da autora e doutras poetas como Yolanda
Castaño e Helena Villar.
C. P. R., “La Diputación financiará la redacción del proyecto para la casa de Díaz
Castro”, El Progreso, “A Chaira”, 7 xaneiro 2019, p. 13.
Informa de que a Deputación de Lugo reservou nos seus orzamentos unha partida de dez
mil euros destinada a financiar a redacción do proxecto de rehabilitación da casa natal de
Xosé María Díaz Castro, na aldea de O Vilariño (Guitiriz), que o poeta legou á asociación
cultural Xermolos.
C. P. R., “La Diputación compromete su apoyo para rehabilitar la casa natal de Díaz
Castro”, El Progreso, “Comarcas”, 29 xaneiro 2019, p. 11.
Infórmase da ratificación do convenio de colaboración a través do que a Deputación de
Lugo subvencionará a rehabilitación da casa natal de Xosé María Díaz Castro en Os
Vilares, Guitiriz.
C. P. R., “Alfonso Blanco e a súa ‘verba total’ entran no Paseo dos Soños de Vilalba”, El
Progreso, “A Chaira”, 10 febreiro 2019, p. 23.
Describe o Hectómetro Literario, parte do Paseo dos Soños de Vilalba, que homenaxea a
Paco Martín, Manuel María, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo, Darío Xohán
Cabana, Xosé Manuel Carballo, Margarita Ledo, Villar Janeiro, Rábade Paredes, Xulio
Xiz e Alfonso Blanco.
C. P. R., “Vecinos de siete parroquias de Guitiriz homenajean a Alfonso Blanco el día
19”, El Progreso, “A Chaira”, 17 febreiro 2019, p. 21.
Informa da homenaxe Alfonso Blanco o día 19, na que se recoñece como Fillo Adoptivo
de Guitiriz
C. P. R., “Culturalia GZ y la asociación vecinal de Pino programan diversos talleres”, El
Progreso, “A Chaira”, 22 setembro 2019, p. 22.
Faise eco da serie de talleres “O universo das letras”, impartidos por Martiño Maseda da
man da Asociación Recreativa e Cultural de San Martiño de Pino e Culturalia GZ. O taller
poético ten o título “Somos versos e emocións”; e, o de narrativa, “A prosa imaxinaria”.
C. P. R., “Imaxes e palabras” recoge fragmentos de 40 autores premiados en Begonte”,
El Progreso, “Comarcas”, 3 decembro 2019, p. 14.
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Dá conta da exposición “Imaxes e palabras”, na que se recollen fragmentos de poemas de
40 autores premiados nalgunha das edicións do certame de poesía do Nadal de Bergonte,
xunto a textos doutros escritores como Xosé Otero Canto, Marica Campo, Carlos López
ou Martiño Maseda.
Cadenes, Núria e André Abal, “Hi-Hi-Hi-Hiiih...!”, Sermos Galiza, n.º 362,
“fóradeserie”, 5 setembro 2019, pp. 2-3.
Recolle o texto Hi-Hi-Hi-Hiiih...!, da autoría de Núrica Cadenes, vertido ao galego da
man de André Abal.
Cano, Harkaitz e Isaac Rubín, “A vida do escritor”, Sermos Galiza, n.º 358, “Caderno
de Verán”, n.º 46, “Un verán en Galeusca”, 8 agosto 2019, pp. 4-5.
Reproduce o relato A vida do escritor, de Harkaitz Cano, sobre o cal tamén ofrece uns
breves datos biográficos. O relato preséntase traducido ao galego por Isaac Rubín.
Cano, M., “Susana Sánchez presenta ‘Carne da minha carne”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 8 xuño 2019, p. 31.
Informa da presentación na casa da cultura Antón Avilés de Taramancos de Noia o día 8
de xuño do libro Carne da minha carne, de Susana Sánchez Arins.
Cano, María, “Miguel Hernández, en gallego gracias a los mayores noieses”; El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Muros”; 10 marzo 2019, p. 34.
Faise eco de que nunha visita de noieses á fundación Miguel Hernández se solicitou que
se traducise o poema Ventos del pueblo gallego, recitado por Manola Barreiro.
Cano, Rosa, “Ana Romaní, a voz feminista na RAG”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
7 abril 2019, p. 39.
Informa do ingreso de Ana Romaní na Real Academia Galega reivindicando a escoita na
creación poética e no xornalismo.
Cano, Rosa, “Recitado de Rosalía no Día Europeo das Linguas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 setembro 2019, p. 39.
Con motivo do Día Europeo das Linguas, a Xunta de Galicia celebrou un acto nos
soportais do Museo das Peregrinacións no que diferentes persoas procedentes de Europa
recitaron poemas de Rosalía nas súas linguas. No acto participaron Valentín García,
Miguel Ángel Santalices, Xosé Manuel Núñez Seixas, Antonio López e Anxo Angueira.
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Calveiro, Patricia, “Desde esta nave de Padrón salen las luces de Navidad para media
Galicia”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 24 decembro 2019, p.
contracuberta.
Indica que Luz Fandiño participará nun encontro benéfico de músicos, actrices e poetas
en favor da Campaña de Nadal da Coordinadora do barrio de Vite.
Calveiro, P., “Chévere gestó el proyecto de la Sala Nasa en el Atlántico, era su oficina”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Compostelanos en su rincón”, 2 setembro
2019, contracuberta.
Artigo sobre as orixes da Compañía Chévere, que no 2014 foi galardoada co Premio
Nacional de Teatro.
Carreira, Nicolás, “Doce mulleres bailando e ánforas cheas de viño son a orixe da
editorial Ámboa”, El Progreso, “Vivir”, 8 agosto 2019, p. 47.
Explica as orixes da editorial Ámboa, cuxo futuro inmediato é a distribución da obra
Fulgor. Nieves Neira, cofundadora, declara que lle gustaría traballar tamén coa obra de
Uxío Novoneyra e Chus Pato.
Carrera, Rosé, “O peche de Andel non é só do libro en galego”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 24 febreiro 2019, p. 11.
Informa do peche da libraría Andel, a última gran libraría dedicada en exclusiva á
literatura en galego e portugués.
Carrera, Rosé, “La Feira do Libro disfruta con su nueva ubicación en Príncipe”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 30 xuño 2019, p. 7.
Artigo sobre a Feira do Libro en Vigo no que se apunta que os libros máis vendidos en
galego son Beleza vermella, de Arantza Portabales; seguido de O último barco, de
Domingo Villar; e Camiñar o Vigo vello, de Pedro Feijóo. Tamén sinala que a feira acolle
numerosas presentacións e actos culturais, nos que participarán, entre outros, Xurxo
Souto, autor de A gran travesía de Chiruca Macallás.
Carro A., “Historietas y personajes conquistan la ciudad”, La Opinión, “A Coruña”, 6
agosto 2019, p. 7.
Informa sobre a última edición de Viñetas dende o Atlántico, dirixido por Miguelanxo
Prado. No festival terán lugar exposicións, talleres e celebrarase o 90 aniversario de
Tintín. A poeta Yolanda Castaño presentará o seu libro O puño e a letra e exhibirase a
obra galardoada co Premio Castelao de Banda Deseñada, Canción para afundir flores no
mar, de Oliver Añón.
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Carro, Ana, “Tintín cumple sus 90 años en Viñetas dende o Atlántico”, La Opinión, “A
Coruña”, 31 maio 2019, p. 8.
Recolle a programación de Viñetas dende o Atlántico, onde Yolanda Castaño presentará
a súa obra O puño e a letra (2018) e se expoñerá, entre outros, a obra galardoada co
Premio Castelao de Banda Deseñada, Canción para afundir flores no mar, de Oliver
Añón.
Casalderrey, Fina, “Rigorosamente humano”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, p.
45/ La Voz de Galicia, “Cultura”; “Obituario”, “Manuel Álvarez Torneiro (A Coruña,
1932-2019), p. 36, 10 outubro 2019.
Fina Casalderrey faise eco do pasamento de Manuel Álvarez Torneiro, lembrándoo como
a figura que acadou o primeiro Premio Nacional de Poesía na nosa lingua e a quen
considera un poeta rigorosamente humano. Rememora lembranzas con el e repasa a súa
traxectoria. Afirma que “unha boa homenaxe será deixar que os seus versos nos golpeen
no peito para sentir, como de nenos sentiamos os foguetes das festas, unha mestura de dor
e gozo; escoitarmos a música que vai canda eles”.
Casteleiro, Patricia, “Cuando los escritores son lectores”, Diario de Pontevedra,
“reviSta”, n.º 966, “Reportaje”, “Lecturas”, 6 xullo 2019, p. 4.
Recolle as recomendacións dos autores que presentan obras durante a celebración da Feira
dos Libros de Pontevedra. Francisco Castro recomenda o ensaio Chámame señora, pero
trátame como un señor, de Inma López. Eva Mejuto aposta pola novela Infamia, de
Ledicia Costas. Ledicia Costas escolle a novela Penumbra, a primeira obra de Daniel
Landesa. E finalmente Fina Casalderrey propón as obras Rafael Dieste. O libre
pensamento, un ensaio de Luís Rei Núñez, e Versos viceversos, un poemario infantil de
Antonio García Teijeiro e Juan Carlos Martín Ramos.
Castro, Uxía, “Eles gobernan, elas aman”, Sermos Galiza, n.º 334, “Sociedade”, 14
febreiro 2019, pp. 6-7.
Artigo sobre a presenza do amor romántico nos novos xeitos de amar no que se recollen
as reflexións das autoras de ám@me, Amada Traba e Chis Oliveira.
Castro, Xavier, “O viño nas duras invernías”, Faro de Vigo/La Opinión, “Sociedad”, 27
decembro 2019, p. 29.
Nunha columna na que fala sobre o viño e o inverno, menciona a peza teatral de Armando
Cotarelo Valledor, Beiramar, publicada en 1931 na que se manifestaba a función que
desempeñaba o viño na vida dos mariñeiros.
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Castro, Xavier, “Lareira de Soños y NPG animan a crear poemas para salvar los frescos
de la iglesia de Os Vilares”, El Progreso, “A Chaira”, 27 outubro 2019, p. 17.
Indica que a asociación sociocultural Lareira de Soños e o grupo Nova Poesía Guitirica
lanzaron unha campaña de creación poética para que se restauren os frescos da igrexa de
Os Vilares. Os poemas deben incluír os versos: “Salvemos os frescos dos Vilares, frescos
dos Vilares, V séculos de nós”. As creacións serán publicadas nas redes sociais e serán
enviados á Consellería de Cultura, á Deputación de Lugo e ao Concello de Guitiriz.
Castro López, José, “Galicia, sempre”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El
Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, pp. 26-27.
Artigo con motivo da celebración do Día de Galicia no que parafrasea a Neira Vilas,
indicando que se fixo que Galicia fora durante máis de corenta anos unha mestura de lama
e fume.
Cid, Xiana, “Otero Pedrayo, o escritor que foi xornalista en La Región”, La Región,
“Ciudad”, 6 abril 2019, p. 18.
Informa do arranque do Abril Oteriano, que se inaugurou coa presentación do libro Del
Orense antiguo y otras colaboraciones. Ramón Otero Pedrayo y La Región I (1958-60).
Cid, Xiana, “La lluvia no puede con la fuerza de las palabras”, La Región, “Ciudad”, 24
abril 2019, p. 9.
Faise eco da celebración do Día do Libro en Ourense na que, entre as moitas ofertas de
libros presentadas aos lectores, o maior éxito de vendas foi O último barco, de Domingo
Villar.
Cid, Xiana, “Mentres teña alento para protestar, fareino”, La Región, “Ciudad”, 8 xuño
2019, p. 14.
Artigo en homenaxe a Luz Fandiño, que o 29 de xuño recibirá o XI Premio Freire Carril,
no que repasa a súa traxectoria.
Cid, Xiana, “A voz aínda viva de Blanco Amor”, La Región, “Ciudadanos”, 3 decembro
2019, p. 16.
Informa do corenta aniversario da morte de Eduardo Blanco Amor, que se celebrou
lembrando a súa figura, o seu vínculo con Ourense e a súa pegada na historia e literatura
galegas.
Conde, Alfredo, “De acordo no esencial”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El
Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, pp. 20-21.
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Lembra como en 1936, catro ou cinco rapaces lle pediron a Filgueira Valverde unha aula
do instituto para celebrar o 17 de maio o seu primeiro Día das Letras Galegas.
Constenla, José Antonio, “Vivir en Galicia”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El
Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 57.
Nun artigo con motivo da celebración do Día de Galicia, cita a Castelao: “el gallego no
protesta, emigra”.
Constenla, Tereixa, “La maldad no tiene derecho al anonimato”, El País, “Cultura”, 28
abril 2019, p. 43.
Fai alusión á versión en castelán de Seique, de Marilar Aleixandre.
Corbelle, Sabela, “La catedral exhibirá ‘joyas’ del origen de la Ofrenda del Antiguo
Reino de Galicia”, El Progreso, “Lugo”, 22 xuño 2019, p. 9.
Informa sobre a mostra “Gallaecia Regnum”, que recolle 35 pezas do Museo Catedralicio
e que demostran o vínculo do Antigo Reino de Galicia con Lugo. A mostra inaugurarase
o 28 de xuño na capela de San Froilán e acolle, entre outras, unha Real Cédula, a custodia
de Castejón; un libro de actas capitulares, e outro da cofradía de Santiago.
Costa, Xoán, “Khédija Gadhoum”, Sermos Galiza, n.º 340, “fóradeserie”, “das africanas
praias”, 28 marzo 2019, p. 5.
Recolle a tradución dos poemas titulados “Unha ribeira para soñar”, “Panacea” e “A rosa
do deserto” realizada por Xoán Costa a partir dos orixinais en inglés da escritora Khédija
Gadhoum, da que achega breves datos da súa biografía.
Costa, Xoán, “Tanella Suzanne”, Sermos Galiza, n.º 348, “fóradeserie”, “Das africanas
praias”, 30 maio 2019, p. 8.
Xoán Costa recolle datos biográficos de Tanella Suzanne Boni e ofrece a tradución ao
galego dos seus poemas “Esta palabra dita”, “Non é unha amiga que canta”, e “Nomes
para tecer palabras”.

Costa, Xoán, “Titilope Sonuga”, Sermos Galiza, n.º 368, “fóradeserie”, “das africanas
praias”, 17 outubro 2019, p. 8.
Achega algúns datos biográficos de Tanella Suzanne Boni e ofrece a tradución ao galego
dos seus poemas “Osos” e “Ícaro”.
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Costa, Xoán, “El libro brilló en O Barco y Viana”, La Región, “Valdeorras”, 28 abril
2019, p. 28.
Faise eco da feira do libro nas vilas de Viana do Bolo e o Barco de Valdeorras, nas que
se presentarán o espectáculo de poesía e música Detéxtonos, de Xabier Xil e Leo i
Arremecaghona e o libro Retrincos do meu ser, de Nieves Fernández Vidueira.
Costa, Xoán, “Las barquenses aprenden a defenderse con el kárate”, La Región,
“Valdeorras”, 23 novembro 2019, p. 22.
Indica que, no marco das actividades promovidas pola Consellaría de Servizos Sociais,
Igualdade e Sanidade de O Barco de Valdeorras, se celebrará un coloquio con María
Reimóndez, en torno a “Ler o mundo en negro: Literatura galega e feminismo”.
Costas, Lucía, “La terapia del teatro en Mos”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”,
“Porriño. Mos”, “Louriña”, 8 setembro 2019, p. 15.
Artigo sobre o Grupo de Teatro en Igualdade de Mos, creado no 2011 a través dun curso
dirixido polo concello da localidade.
Cota, Rodrigo, “La Galicia sumergida”, Diario de Pontevedra, “Revista”, n.º 955,
“Reportaje”, 30 marzo 2019, p.6.
Nun artigo sobre cidades somerxidas, lembra que abordaron este asunto Sarmiento,
Murguía, Cunqueiro e Otero Pedrayo.
Coto, Arsenio, “María Reimóndez apela ás mulleres pra acadar ‘o cambio necesario”, El
Progreso, “Lugo”, “San Froilán 2019”, 7 outubro 2019, pp. 2-3.
No programa de celebración do San Froilán, no Domingo das Mozas, a escritora e
activista María Reimóndez realizou unha ofrenda a Rosalía de Castro facendo un
chamamento contra a violencia de xénero e a prol da lingua galega. Indica que
Reimóndez, sen mencionar o nome do homenaxeado no Día das Letras Galegas, se referiu
de xeito crítico a el por “deixar escrito en sisudos estudos a máis importante valoración
dunha escritora: que eras fea”.
Crisanta Pilhado, Teresa, “Quem quis Carvalho Calero? Quem o quer?”, Sermos Galiza,
n.º 345, “A fondo”, n.º 217, 9 maio 2019, p. 3.
Artigo sobre a figura de Ricardo Carvalho Calero no que analiza os posíbeis motivos que
xeran rexeitamento en varios sectores, entre os que salienta a misoxinia, a súa posición
privilexiada que lle permitía escoller os autores que entraban no canon e cales non e a súa
militancia no reintegracionismo.
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Cruz, José, “Poesía y emigración en el Encontro de Poetas rues”, La Región,
“Valdeorras”, 17 marzo 2019, p. 28.
Informa da 11ª edición do Encontro de Poetas nas instalacións de Adega Melillas, en A
Rúa. Participaron autores galegos e bercianos, xunto co alumando do instituto Cosme
López Rodríguez.
Cruz, Juan, “Mariposa de la noche republicana”, El País, “Cultura”, “Librería”, 30
decembro 2019, p. 30.
Lembra a película La lengua de las mariposas, dirixida por José Luís Cuerda e
protagonizada por Fernán Gómez, lembrando que a colección de contos Que me queres
amor? se publicou en 1994 en galego.
Cuadrado, María, “Galicia estrena el museo de Cunqueiro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 27 febreiro 2019, p. 35.
Faise eco da apertura en Mondoñedo da casa-museo Álvaro Cunqueiro, que se inaugurará
o 1 de marzo, froito do proxecto para divulgar e investigar sobre a obra do escritor.
Cuíña, Sandra, “Gran éxito da festa polo 50 aniversario da libraría Couceiro”, El Correo
Gallego,”Santiago”, 10 marzo 2019, p. 27.
Recolle información sobre a celebración polo 50 aniversario da libraría Couceiro de
Santiago de Compostela, na que se agasallou a todos os asistentes cun bolo de pan e un
exemplar de Picadillo.
D. A., “O maior escaparate da Cultura galega renóvase e agarda 15.000 visitantes”, Diario
de Arousa, “Comarca”, 30 novembro 2019, p. 7.
Informa da inauguración da duodécima edición do Culturgal, feira promovida pola
Asociación Culturgal, que engloba á súa vez as asociacións profesionais máis
representativas do sector: Asociación Galega de Editores (AGE), Asociación Galega de
Empresas de Artes Escénicas (Empresa Galega), Asociación Galega de Artes Musicais
(AGEM), Empresas Galegas Dedicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet) e
Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi).
Docal, Iván, “A poesía e a música máis íntima”, La Región, “Agenda”, 21 febreiro 2019,
p. 18.
Informa do espectáculo Homenaxe aos poetas, do cantautor Manoele de Felisa, que
musicou poemas de Roberto Blanco Torres, María Mariño, Rosalía de Castro, Celso
Emilio Ferreiro ou Xosé Neira Vilas.
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Docal, Iván, “Os recordos de abrente”, La Región, “Agenda”, “Exposición”, 6 setembro
2019, p. 22.
Sinala a inauguración no Museo Etnolóxico de Ribadavia da mostra que presenta a
“Colección Abrente. Arte galega no desafío cultural dos 80”. A comisaria, Sabela Fraga
Costas, sinala que esta mostra pretende amosar con esta colección a vida de Abrente moito
máis alá da Mostra de Teatro Galego.
David, Juan, “Castelao e Prada: Irmaus!’ unha gran exposición para a ‘Atenas de
Galicia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 8 marzo 2019, p. 50.
Informa sobre a mostra “Castelao e Prada: Irmaus!”, que inclúe a exposición do cadro A
derradeira leición do mestre. Na presentación, Ramón Baltar, salientou que Castelao,
Bóveda e Prada, con Otero e Cuevillas, “sentaron os alicerces do centenario de Nós,
porque cremos no galeguismo sen epítetos nin apelidos, e porque temos o deber de honrar
a todos os bos e xenerosos”.
Delgado, Carla, “Mapa Literario de Vigo, el viaje hacia un premio”, Faro de Vigo,
“Vigo”, 22 outubro 2019, p. 4.
Faise eco da distinción que acadou a biblioteca viguesa Neira Vilas, o Premio á
Innovación Bibliotecaria de Galicia, outorgado pola Xunta, pola creación do “Mapa
Literario de Vigo”, que guía ao lector a través de dez liñas imaxinarias de metro con
paradas ambientadas en Vigo. Entre os títulos deste mapa están A ira dos mansos, Amor
de serea, O club da calceta, A praia dos afogados e A chave da Atlántida.
Díaz, Noelia, “Arteixo celebra los 30 años de sus bibliotecas con una ruta literaria”, El
Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, 25 xuño 2019, p. 14.
Lembra o 30 aniversario da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo, que celebrará o
acontecemento cun roteiro o día 30 no que as obras Das horas de María, de Paco Souto;
O retorno dos homes mariños, de Xurxo Souto; Golpes de mar, de Antón Castro; e
Crónicas de Arteixo e De Liverpool a Sisargas, de Xabier Maceiras, este último
encargado de conducir o acto, serán as narracións que se empregarán para ilustrar o
itinerario.
Díaz Sixto, Xulia, “Na procura da esperanza”, El Correo Gallego, “Apóstol 2019”, 25
xullo 2019, p. 77.
Artigo a propósito da celebración do Día de Galicia no que cita a Castelao cando atribúe
a esa “moitedume de luciñas que representa o povo, que nunca nos traicionou, a enerxía
coleitiva, que nunca perece, a esperanza, que nunca se cansa. Esa infinida moitedume de
luciñas e vagalumes representa o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos
sempre, sempre, sempre”.
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Doallo, María, “Una cita a ciegas con el mundo sensorial’ de Carlos Velo”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 1 outubro 2019, p. 31.
Informa da presentación organizada polo Festival Internacional de Cine de Ourense na
que se presentaba unha nova publicación: Memoria erótica, de Carlos Velo. Trátase
dunha obra con textos do autor en castelán cunha versión que se publicara en galego en
1988.
Doallo, María, “Una muestra del legado de Blanco Amor ‘un home en primavera
permanente”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 decembro 2019, p. 39.
Con motivo do corenta aniversario da morte de Eduardo Blanco Amor, a fundación que
leva o seu nome presentou a exposición “Pervivencia e actualidade de Eduardo Blanco
Amor”, na que se exhibe parte da bibliografía do autor e 26 ilustracións da man de Siro.
Dobarro, Xosé María, Xosé Manuel Pazo, Bernardo Máiz e Vitor Santalha,
“Reivindicarmos Carvalho Calero”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Opinión”, 22 xuño 2019,
p. 11.
Artigo con motivo da candidatura de Ricardo Carvalho Calero para o Día das Letras
Galegas no que defenden a súa figura e afirman que o seu pensamento e figura van alén
da homenaxe. Salientan que publicarán, da man da editorial Embora, un libro que levará
o título Hei de entrar no meu povo. Reivindicarmos Carvalho Calero.
E. F., “O legado do autor de ‘A esmorga’, no Valcárcel”, La Región, “Ourense”,
“Aniversario Blanco Amor”, 1 decembro 2019, p. 15.
Indica que o Centro Cultural Marcos Valcárcel inaugurou a exposición “Pervivencia e
actualidade de Blanco Amor”.
E. P., “Poetas Di(n)versos retoma este luns a súa programación no coruñés Ágora”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 12 xaneiro 2019, p. 39.
Informa da celebración de recitais poéticos no marco do ciclo Poetas Di(n)versos, cuxo
programa de inverno estará dedicado á lusofonía. Participarán nos recitais, entre outros,
Valter Hugo Mae, Beira Duarte e Andrew McMillan, ademais de voces galegas como
Miguel Anxo Murado, Gonzalo Hermo e Lucía Novas.
E. P., “Galaxia reedita ‘O triángulo inscrito na circunferencia’, primera novela de
Freixanes”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 16 xaneiro 2019, p. 38.
Presenta a reedición revisada polo autor publicada en 2018 da obra O triángulo inscrito
na circunferencia, a primeira novela escrita polo actual presidente da Real Academia
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Galega, Víctor F. Freixanes. A obra foi distinguida co Premio Blanco Amor (1982) e o
Premio Nacional da Crítica (1983).
E. P., “Muere el poeta Manuel Vilanova, renovador de la lírica gallega”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 7 marzo 2019, p. 38.
Faise eco do pasamento de Manuel Vilanova, repasando a súa traxectoria literaria en
galego e castelán nos distintos xéneros que cultivou. Salienta a súa obra E direivos eu do
mister cobras, considerada por escritores como Álvaro Cunqueiro, Varela Jácome,
Fernández del Riego ou Xosé María Álvarez Blázquez como o poemario máis innovador
da lírica galega contemporánea.
ECG, “Ata 349 citas culturais na Rede Galega de Teatros”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 4 xaneiro 2019, p. 36.
Informa de que a primeira carteleira semestral de 2019 da Rede Galega de Teatros e
Auditorios ofrecerá ao público 349 citas culturais, entre as que se atopan estreas de
compañías teatrais galegas como Colectivo Verticalia, Estudo Momento, Malasombra
Producións, Licenciada Sotelo, Os Monicreques de Kukas, Os Náufragos, Producións
Teatrais Excéntricas, Redrum Producciones e Talía Teatro.
ECG, “Asistentes al homenaje a Díaz Pardo en Boisaca critican la ‘desaparición’ del
alcalde”, El Correo Gallego, “Santiago”, 15 xaneiro 2019, p. 20.
Faise eco do incidente que se produciu na homenaxe a Isaac Díaz Pardo no cemiterio
compostelán de Boisaca. Un encargado do camposanto comunicoulles que non estaba
permitido e chamou á policía local. Os axentes reclamaron a documentación a un dos
organizadores, o profesor e escritor Xesús Alonso Montero. Finalmente, a través do
concelleiro Jorge Duarte, os asistentes conseguiron pórse en contacto co edil de
Seguridade, Xan Duro, que deu vía libre para que se celebrase o acto.
ECG, “Alcalde de Honra y Fillos Adoptivos y Predilectos”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 16 xaneiro 2019, p. 20.
Informa da cerimonia, celebrada no Auditorio de Galicia, de entrega de títulos de Alcalde
de Honra a Ánxel Casal Goxende; Filla Predilecta, a Xohana Torres; Fillos Predilectos, a
Bibiano Morón Giménez e Benedicto García Villar; Filla Adoptiva, a Begoña Caamaño
Rascado, e Fillo Adoptivo, a Federico García Lorca.
ECG, “Inauguran unha exposición sobre o patrimonio literario de Galicia e Portugal”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 19 xaneiro 2019, p. 23.
Recolle información sobre a inauguración na Cidade da Cultura da exposición Bibliotecas
no espello, unha viaxe polo libro e a literatura a través das edicións facsímiles, na que
se amosan edicións facsimilares de obras literarias de Galicia e o Norte de Portugal dende
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o século XI até a actualidade. A mostra está comisariada por Ignacio Cabano, técnico da
Biblioteca de Galicia, e Ana Araujo, técnica da Dirección Regional de Cultura do Norte.
ECG, “Compilan la poesía de Samuel Eiján, un religioso franciscano natural de
Ourense”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 19 xaneiro 2019, p. 37.
Informa da publicación da Poesía reunida do relixioso franciscano Samuel Eiján,
recompilada por Francisco Leira e Armando Requeixo, e da xornada en torno a este
persoeiro celebrada en Santiago, onde Víctor F. Freixanes reivindicou a importancia da
súa figura.
ECG, “Propoñen un Roteiro Rosaliano para dar a coñecer a historia e dinamizar o
comercio”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21 febreiro 2019, p. 21.
Faise eco da proposta para cambiar de lugar o monólito de Rosalía de Castro situado no
ensanche compostelán para darlle máis visibilidade.
ECG, “Xornada hoxe en Santiago falando de Luisa Villalta”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 6 marzo 2019, p. 37.
Informa da xornada “Palabra de muller (Lembrando a Luísa Villalta no quince cabodano
do seu pasamento)”, que terá lugar no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades. Participarán Valentín García Gómez, Susana López Abella, María Gómez
Castro, Susana Villalta Gómez e Manuel González González.
ECG, “Homenaxe da RAG hoxe a Salvador García-Bodaño”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 21 marzo 2019, p. 38.
Nota sobre a homenaxe que a Real Academia Galega lle ofrece a Salvador García-Bodaño
no Día Mundial da Poesía. No acto, recitarán os seus poemas Dorés Tembrás, Xulio
López Valcárcel, Alba Cid, Baldo Ramos, Luz Pozo, Margarita Ledo, Xosé Luís Franco
Grande, Darío Xohán Cabana, Helena Villar Janeiro e Marilar Aleixandre.
ECG, “Xurxo Martínez analiza a figura de Eduardo Pondal”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 14 abril 2019, p. 26.
Apunta que o IES Eduardo Pondal organizará o día 23 un acto para homenaxear ao autor
cunha conferencia de Xurxo Martínez, experto na súa obra e coautor do libro Os últimos
carballos do Banquete de Conxo.
ECG, “Lectura de textos de Xavier P. Docampo en la biblioteca Ánxel Casal como
homenaje en su primer aniversario”, El Correo Gallego, “Santiago”, 4 xuño 2019, p. 24.
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Indica que a biblioteca Ánxel Casal acollerá durante o propio día unha homenaxe a Xabier
P. Docampo na que intervirán María Jesús Fernández, Prolingua, a Asociación Cultural
O Galo, Galix, Compostela literaria, a asociación de veciños Plataforma Galeras, a
asociación cultural Xermolos, a Irmandade Manuel María, asociación cultural
Vagalumes da Estrada, a Fundación Alexandre Bóveda, a Revista Galega de Educación,
Nova Escola Galega, Asociación Socioeducativa Antonio Godoy e os centros educativos
IES Rosalía de Castro, Pontepedriña, Xelmírez I e II, e os CEIP López Ferreiro e Raíña
Fabiola.
ECG, “Homenaxe a Xabier P. Docampo coa lectura dunha escolma das súas obras”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 5 xuño 2019, p. 32.
Informa sobre a homenaxe a Xabier Docampo un ano logo do seu pasamento celebrada
na biblioteca Ánxel Casal. No acto, participaron María Jesús Fernández e varios
representantes da Galix.
ECG, “Inauguración da terceira edición da Semana do libro de Compostela”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 8 xuño 2019, p. 23.
Recolle información sobre a III edición da Selic, a Semana do Libro de Compostela.
Indica que o programa inclúe varios paseos guiados por X. A. Perozo, Helena Villar, Inma
López Silva e Manuel Portas.
ECG, “Tulipa Editora presenta ‘Semejanza’, de María Xosé Queizán, traducida al
español”, El Correo Gallego, “Santiago”, 1 xullo 2019, p. 20.
Nota que dá conta da tradución ao castelán da man de Mónica Bar da obra Semellanza,
de María Xosé Queizán. Explica que se trata dunha novela que aborda a liberdade da
experimentación sexual con perspectiva de xénero, escrita hai máis de trinta anos.
ECG, “A ‘Festa da Palabra’ vai enxalzar nesta nova edición a Antón Tovar”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 5 xullo 2019, p. 39.
Indica que a XI Festa da Palabra estará dedicada ao poeta, narrador e ensaísta Antón
Tovar e que a celebración terá lugar o día 20 de xullo na Insua dos Poetas (EsguevaCarballiño).
ECG, “Convocan a 2ª edición do club ‘Doutras Bocas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 14 setembro 2019, p. 20.
Faise eco da segunda edición do Club de poesía Doutras Bocas, que se desenvolverá de
outubro a xuño. Os encontros que se realizarán son coordinados pola poeta e editora Antía
Otero.
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ECG, “Emotivo homenaxe en Gres á figura de Xosé Neira Vilas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 novembro 2019, p. 38.
Informa da homenaxe á figura de Xosé Neira Vilas en Gres no cuarto aniversario do seu
pasamento. No acto, participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín
García, e Antonio Couto, de editorial Bolanda, que presentou unha nova biografía do
autor.
ECG, “Homenaxe das Escolas Católicas a Xosé Reboiras”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 30 novembro 2019, p. 39.
Dá conta da homenaxe a Xosé Reboiras na inauguración da XV Xornada de
Normalización Lingüística na que participaron Valentín García, Rosario Álvarez e Juana
Otero. Tivo lugar tamén a conferencia “Ricardo Carballo Calero. Aproximación á súa
figura e ao seu tratamento na aula”, a cargo de Bernardo Penabade.
ECG, “Emotiva homenaxe no cemiterio ourensán de San Francisco a Blanco Amor”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 3 decembro 2019, p. 38.
Faise eco da homenaxe ao escritor Blanco Amor polo 40 aniversario do seu pasamento
no cemiterio de San Francisco en Ourense. Nela participaron Luís González Tosar, Anxo
Lorenzo, Manuel Álvarez Fernández, José Luís Díaz, Rosendo Fernández e diversos
representares do ámbito cultural.
Espiño, Mercedes, “Crema de froitas vermellas”, Sermos Galiza, n.º 339, “fóradeserie”,
21 marzo 2019, p. 8.
Nunha receita de crema de froitas vermellas, recolle os versos de Rosalía de Castro
“Amoriñas das silveiras que eu lle daba ao meu amor…”.
Estévez, C., “Adáptase a Ruta Rosaliana ás novas tecnoloxías”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 11 outubro 2019, p. 26.
Informa do proxecto de sinalización turístico intelixente da Ruta Rosaliana da man da
Deputación da Coruña, xunto cos concellos de Ames, Brión, Padrón, Dodro e Santiago.
Estévez, Claudina, “Ames, Brión e Padrón farán a Ruta Rosaliana o sábado 11”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago”, 6 maio 2019, p. 26.
Faise eco da excursión conxunta organizada polos Concellos de Ames, Brión e Padrón o
día 11 de maio. Trátase dunha proposta para visibilizar os lugares máis emblemáticos da
vida e do legado literario de Rosalía de Castro.
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Estévez, Rosa, “El día en el que el embajador del Reino Unido recitó los versos de
Rosalía”, La Voz de Galicia, “Al sol”, 5 agosto 2019, p. 24.
Indica que o embaixador de Reino Unido en España asistiu á Festa do Albariño en
Cambados e recitou uns versos de Rosalía de Castro. No nova, fai un aceno a Leo Caldas,
protagonista de varias das obras de Domingo Villar.
Estévez-Sáa, Margarita, “Escucha la tierra gallega que habla”, El Correo Gallego,
“Apóstol 2019”, 25 xullo 2019, p. 56.
Artigo con motivo do Día de Galicia no que cita a Rosalía de Castro, que describía que
Galicia era: “Mimosa suave, sentida, queixosa, / encanta se ri e conmove se chora”.
F. D., “Recital poético e marcapáxinas”, Atlántico Diario/ La Región, “Letras galegas
2019”, “O Carballiño”, “Programa”, 17 maio 2019, p. 26.
Indica que, no marco da celebración do Día das Letras Galegas, na Biblioteca Municipal
do Carballiño houbo un obradoiro de carautas de Antonio Fraguas e unha lectura de
fragmentos da obra Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. No Centro Comercial
Aberto da vila exhíbese unha exposición sobre o autor homenaxeado.
F. D., “Legado y reivindicación cultural de Ourense y de Eduardo Blanco Amor”, La
Región, “XXXVIII Premio de Novela Longa”, “Programa”, 28 decembro 2019, p. 2.
Informa que o 23 de novembro comezaron as actividades na honra ao corenta aniversario
do falecemento de Eduardo Blanco Amor co fallo da XXXVIII edición do premio que
leva o seu nome. Explica que o gañador foi Xesús Fraga, pola súa obra Virtudes (e
misterios), presentada ao certame baixo o lema “A miña familia e outros emigrantes”, e
que recibirá unha dotación económica de 15000 euros, unha escultura Acisclo Manzano
e a edición da obra na editorial que decida.
F. F., “Catoira inicia una nueva edición de su Club de Lectura con la novela ‘Era por
setembro’ de Xabier Quiroga”, Diario de Arousa, “Ulla.Umia.Vilagarcía”, 6 setembro
2019, p. 8.
Faise eco da proposta do Club de Lectura da biblioteca municipal de Catoira, que inicia
unha nova edición coa obra Era por setembro, de Xabier Quiroga.
F. F., “Una mesa redonda sobre mujeres creadoras y más proyecciones en la jornada de
hoy en Curtas”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 27 outubro 2019, p. 7.
Informa do Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada de Vilargarcía, no cal haberá
unha mesa redonda sobre mulleres creadores na que participará Eli Ríos, Diana López,
Lucía Catoira e Sonia Méndez. Haberá outra mesa redonda sobre “O camiño dende a
fantasía épica ao realismo máxico”, cos escritores Xosé Duncan e Maite Mosconi.
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Fajardo, Montse, “A primavera que rompeu dun golpe”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“De memoria”, 16 maio 2019, p. 11.
Nun artigo sobre o golpe de Estado de xullo de 1936, amenta a Castelao, Ánxel Casal e
María Miramontes.
Felipe-Senén, “Tradición e adulteración do belén na Galiza”, Sermos Galiza, n.º 328,
“fóradeserie”, 3 xaneiro 2019, pp. 2-3.
Reflexiona sobre a tradicional instalación do Belén de Nadal en Galicia e repasa os Beléns
máis emblemáticos construídos en Galicia, dos que di que neles reina a inxenuidade, o
instinto, o paradoxo, a desproporción e certa maxia. Neste entramado alude ao poemario
Longa noite de pedra de Celso Emilio ou á novela A Esmorga de Blanco Amor.
Felipe-Senén, “Orientalismo, celtismo, obsesión de Vicente Risco”, Sermos Galiza, n.º
341, “fóradeserie”,4 abril 2019, pp. 2-3.
Artigo sobre a influencia de oriente en Galicia e sobre Vicente Risco, no que fai alusión
a Manuel Rivas e Ramón Otero Pedrayo.
Felipe-Senén, “Arretén en Padrón. A destrución ‘oficial’ dun recurso cultural”, Sermos
Galiza, n.º 354, “fóradeserie”,11 xullo 2019, pp. 2-3.
Alude á parroquia padronesa de Arretén e defínea como un paradigma do que poderiamos
considerar mala praxe na conservación do patrimonio cultural e que a beleza orixinal da
aldea foi castigada sen contemplacións polas obras de acceso á autoestrada. Tamén sinala
que este enclave da vila de Padrón é coñecido polo seu pazo, xa que este foi o lugar no
que viviu Rosalía de Castro.
Felipe-Senén, “O oribio, atentados consentidos ao patrimonio natural e cultural”, Sermos
Galiza, n.º 364, “fóradeserie”,19 setembro 2019, pp. 2-3.
Artigo sobre a Serra de Oribio no que amenta a Ramón Cabanillas e o libro que lle
dedicou, Samos, así como a inspiración que exerceu na escrita do poeta Fiz Vergara
Vilariño.
Felpeto, A., “El BNG homenajeará el martes a Ánxel Casal en la Rúa do Vilar”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 15 agosto 2019, p. L2.
Nota que dá conta da homenaxe que o BNG lle renderá a Ánxel Casal e ás 226 persoas
que sufriron represión durante o franquismo e as case 100 en prisión ou executadas,
segundo os datos recollidos na investigación Voces e Nomes. O acto terá lugar o 20 de
agosto na rúa do Vilar, onde estaba a imprenta Nós.
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Fernández, Elisabet, “Rosalía é Son Goku nas Lagoas”, La Región, “Ciudad”, 27
febreiro 2019, p. 13.
Indica que o alumnado do IES As Lagoas realizou unha exposición sobre Rosalía de
Castro, “As cores de Rosalía”.
Fernández, Elisabet, “Poetas pontinas: unha xeración que pisa forte”, La Región,
“Ciudadanos”, 27 marzo 2019, p. 15.
Presenta a nova xeración de poetas: Lorana Fernández, Zaira Ferradá e Ana Fraile,
“Pontesía 2019”, as novas escritoras do barrio da Ponte en Ourense.
Fernández, Elisabet, “Predilectos’ del nuevo milenio”, La Región, “Ciudadanos”, 31
marzo 2019, p. 21.
Nun artigo sobre os fillos predilectos de Ourense, lembra que figuras coma Otero
Pedrayo, Carlos Casares ou Celso Emilio Ferreiro ostentan este título.
Fernández, Elisabet, “No descarto grabar canciones pendientes de Voces ceibes”, La
Región, “Ciudadanos”, 1 abril 2019, p. 11.
Entrevista a Vicente Araguas sobre Voces Ceibes no que fai alusión a Celso Emilio
Ferreiro.
Fernández, Elisabet, “O maio do 68 en Galicia foi unha revolución universitaria e
sexual”, La Región, “Ciudadanos”, 2 abril 2019, p. 8.
Artigo no acto do Foro La Región sobre a revolución estudantil do maio do 68 galego,
momento de nacemento de Voces Ceibes, os músicos que facían cancións protesta a partir
de poemas, especialmente da autoría de Celso Emilio Ferreiro. No encontro, Miro
Casabella interpretou poemas de Manuel María e Celso Emilio Ferreiro e Vicente
Araguas fixo un relato de Voces Ceibes.
Fernández, Elisabet, “Una ruta para Lamas Carvajal”, La Región, “Ourense”, 25 maio
2019, p. 9.
Faise eco da ruta que preparou Ana Malingure, tataraneta de Valentín Lamas Carvajal no
170 aniversario do seu nacemento, para recordar a súa figura percorrendo os espazos
significativos da vida do poeta e xornalista ourensán.
Fernández, Elisabet, “Lorca y Rosalía, en un espectáculo con voz ourensana”, La Región,
“Ciudadanos”, 24 xuño 2019, p. 11.
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Recolle información sobre o espectáculo de Lucía Álvarez e Rosa Torres-Pardo, que
estrea espectáculo ás 19 horas no Instituto Cervantes de Madrid, homenaxeando a Rosalía
de Castro e a Federico García Lorca. O espectáculo recibe o título Cantares. Para piano
y voz emocionada.
Fernández, Elisabet, “Carballo Calero, o filólogo que ‘entregou a súa vida a Galicia”, La
Región, “Ciudad”, 26 xuño 2019, p. 11.
Entrevista con María Victoria Carvalho Calero, filla de Ricardo Carvalho Calero, elixido
como homenaxeado das Letras Galegas 2020.
Fernández, Elisabet, “Impulso al Blanco Amor que fotografió el mundo”, Atlántico,
“Sociedad”, p. 40/ La Región, “Ourense”,“Homenaje a un autor maltratado”, p. 13, 28
novembro 2019.
Luís González Tosar, presidente da Fundación Eduardo Blanco Amor, reivindica a figura
do autor no XLI aniversario da súa morte. Adianta reedicións, congresos internacionais
en Ourense e guións inéditos. Anuncia a inauguración da nova exposición sobre Blanco
Amor no Centro Cultural Marcos Valcárcel, “Pervivencia e actualidade de Eduardo
Blanco Amor. Debuxos de Siro e mostra bibliográfica de Carlos Laiño”. Luis González
Tosar apunta que hai un material fotográfico de Blanco Amor de gran relavancia:
“Retratou toda Galicia, Buenos Aires, ou Chile”. A fundación recuperará a angueira de
fotógrafo do autor cun primeiro volume das súas primeiras instantáneas. Tamén se
anuncia a reedición en galego e castelán de Diante dun xuíz ausente, a biografía do autor
escrita por Gonzalo Allegue.
Fernández, Laura, “Os autores do Rexurdimento darán o salto ao eido turístico”, La
Región, “Provincia”, “Celanova”, 25 febreiro 2019, p. 22.
Informa da proposta das fundacións Curros Enríquez, Rosalía de Castro e Eduardo
Pondal, que porán en marcha unha oferta turística para coñecer Galicia a través dos
escritores, creando un lazo literario que una Celanova, Padrón e Ponteceso.
Fernández, Lorenzo, “Defenden a súa opción de Carballo Calero sete académicos da
RAG”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 18 xuño 2019, p. 37.
Artigo sobre as dúas propostas para conmemorar a Ricardo Carvalho Calero para o Día
das Letras Galegas 2020, a “maioritaria” e a “minoritaria”. Informa sobre o texto “A
Galicia insólita: dúas propostas para Carballo Calero DLG 2020”, asinado por Francisco
Fernández Rei, Manuel González, Chus Pato, Xosé Luís Axeitos, Euloxio Rodríguez
Ruibal, Manuel Rivas e Xosé Luís Regueira.
Fernández, Lorenzo, “Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no Parlamento”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 3 decembro 2019, p. 37.
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Faise eco da homenaxe a Celso Emilio Ferreiro polo 40 aniversario do seu pasamento no
Parlamento de Galicia. No acto, presentado por Isabel Blanco, interviñeron Miguel Ángel
Santalices Vieira, Valentín García, Víctor F. Freixanes, Ramón Nicolás e Xesús Alonso
Montero. Alumnado do IES Castelao, de Vigo; e do IES Celso Emilio Ferreiro, de
Celanova, leron diversos textos do autor. Tamén se anunciou a publicación dunha obra
sobre Celso Emilio Ferreiro con textos de Ramón Nicolás e co patrocinio da Secretaría
Xeral de Política Lingüística e do Parlamento de Galicia.
Fernández, S., “Longa Noite’ logra o premio da crítica en Locarno”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 20 agosto 2019, p. 9.
Dá conta do galardón que obtivo o filme Longa Noite, cuxo título é unha clara alusión ao
poemario de Celso Emilio Ferreiro.
Fernández, S. “Las novelas de Ledicia Costas y Domingo Villar triunfan en casa”,
Atlántico Diario, “Verano”, 24 agosto 2019, p. 9.
Artigo sobre a literatura que máis triunfa entre os vigueses no verán, no que amenta O
último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; Pioneiras, de Anaír
Castillo e Camiñar o Vigo vello, de Pedro Feijoo. Entre os títulos de literatura infantil,
destaca O monstro de cores e Os fantasmas non petan na porta.
Fernández Caamaño, J. M., “De cómo el teatro Principal pasó a convertirse en el teatro
Rosalía de Castro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 18 agosto 2019, p. 4.
Crónica da historia do teatro Principal da Coruña, que no ano 1868, pasou a denominarse
Rosalía de Castro.
Ferradáns, Miriam, “Nomes de fume”, Sermos Galiza, n.º 359, “Caderno de Verán”, n.º
47, “Creación”, 14 agosto 2019, p. 4.
Reproduce un extracto de Nomes de fume, de Miriam Ferradáns, indicando que vén de
ser publicado nunha edición bilingüe catalán-galego.
Ferreira, Antón, “Teatro, música o talleres, citas de la primavera en Tomiño”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Baixo Miño”, 17 febreiro 2019, p. 22.
Informa da programación cultural na primavera en Tomiño, cun programa de actividades
no que actuará o grupo “Son Trío” presentando o seu proxecto “Miña almiña”, con letras
de Rosalía de Castro.
Ferreira, Carmen, “Premio Pura e Dora Vázquez. Unha ogra xenial”, El Correo Gallego,
“Domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 agosto 2019, p. 6.
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Comeza indicando que a autora mereceu por As historias da ogra pinta (2018) o XV
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez, ademais de obter este
mesmo ano o Meiga Moira pola novela As voces na auga. Salienta que nesta obra, a través
da Ogra Pinta, se transmiten valores eternos, sentimentos e emocións necesarios para
socializar dende o inicio da vida.
Ferreiro, Celso, “El ‘lacón con grelos’, protagonista del mes”, La Opinión, “Opinión”,
“Desde Los Cantones”, 22 febreiro 2019, p. 23.
Artigo sobre o lacón con grelos con motivo do XXV aniversario del Premio Álvaro
Cunqueiro de Periodismo Gastronómico. Cita a Otero Pedrayo que considera o lacón “el
padre de las enfermedades de los pazos antiguos”.
Fdez, Brais, “Tulipa presenta en el tercer Salón Selic sus dos últimas obras”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 7 xuño 2019, p. 22.
Informa da terceira edición da Semana do Libro Selic 2019, onde se mostrarán, entre
outras, as obras Conciencia máxica de ser anfibio, de Mercé Barrientos e O dono do
derradeiro minuto, de Luís García Montero.
Fontán Couto, Mateo, “Notas históricas sobre a denominada Festa do Demo”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 22 agosto 2019, p. 12.
Artigo sobre a Festa do Demo no que amenta a Vicente Risco e o texto que lle dedica a
esta tradición en Pontevedra, Boa Vila.
Fraga, Manolo, “Amancio Prada: ‘Sueño con cantar los poemas gallegos de Lorca en A
Quintana”, El Correo Gallego, “Santiago”, 23 febreiro 2019, p. 23.
Entrevista a Amancio Fraga, que dará un concerto homenaxe a Rosalía de Castro, na que
fala sobre a figura de Rosalía de Castro e sobre a obra que Lorca lle dedicou á escritora
padronesa.
Fraga, X., “Versos admirados para Valente”, La Voz Galicia, “Cultura”, 27 decembro
2019, p. 28.
Informa da publicación dun volume con poemas dedicados a José Ángel Valente, Poemas
a Valente, que conta con versos de Luz Pozo Garza e Claudio Rodríguez Fer, entre outros.
Fraga, Xesús, “Quen ten un libro ten un tesouro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “La
fiesta de la palabra”, 23 abril 2019, p. 32.

673

Nun artigo sobre bibliotecas que gardan volumes con alto valor simbólico e emocional,
améntase a segunda edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro e O lobo lelo,
conto universal vertido ao galego por Xohana Torres en 1979.
Fraga, Xesús, “Unha antoloxía leva ao italiano a obra de cincuenta autores galegos”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 6 maio 2019, p. 28.
Faise eco da publicación de La letteratura galega. Autori e testi, antoloxía que leva ao
italiano a obra de cincuenta autores galegos, escolmados por Gemma Álvarez Maneiro e
Giovanni Borriero, con prólogo de Xesús Alonso Montero. A edición bilingüe abrangue
dende Afonso X e os trobadores até Lois Pereiro.
Fraga, Xesús, “Poeta, narrador e un moi influínte ensaísta”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
23 xuño 2019, p. 36.
Percorre de xeito breve a vida de Ricardo Carballo Calero, nomeadamente as súas obras
poéticas, narrativas e ensaísticas.
Fraga, Xesús, “Sentidiño’, Palabra do Ano 2019”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28
decembro 2019, p. 30.
Logo da escolla do termo “sentidiño” como palabra do ano 2020, Víctor F. Freixanes
analiza o sufixo “-iño” como forma galega modificadora do significado de conceptos.
Para iso, acode ao “miña casiña, meu lar” e aos “airiños” de Rosalía de Castro.
Fraiz, J. “Un testigo dice que un acusado de ‘A Esmorga’ confesó que la víctima fue
arrojada a un canal”, Faro de Vigo, “Sucesos”, 25 abril 2019, p. 41.
Nunha nova sobre un crime sucedido en Ourense, indica que a Garda Civil o bautizou
como A esmorga, polos paralelismos dos feitos coa novela de Eduardo Blanco Amor.
Freixanes, Víctor, “Unha festa de todos”, Sermos Galiza, n.º 345, “A fondo”, n.º 217,
“Un balance do 17 de maio”, 9 maio 2019, pp. 1-2.
Artigo con motivo do 57 aniversario dende a primeira celebración do Día das Letras
Galegas. Repasa a historia desta xornada de maio do 1963. Fai fincapé no proceso de
elección das figuras homenaxeadas que, co pasar dos anos, foron crecendo e incorporando
a voz de colectivos diversos mediante asociacións culturais implicadas na celebración.
Salienta que a elección da personalidade non é angueira exenta de suscitar debates entre
os membros do plenario.
Frieiro-Vilagarcía, Fátima, “O libro presenta a cara B da emigración, aquela negra como
a lúa”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, “Reportaxes”, 18 xaneiro 2019, p. 8.
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Dá conta da presentación no Salón García de Vilagarcía da novela de Xabier Alcalá The
making of (2018). O autor sinalou que a obra naceu xa en 1994, cando comezou a
investigar a figura de Alfredo Mosquera, protagonista do libro, que “mestura realidade e
ficción”.
Fuentes, Ana, “El ‘Eligio’ vuelve a abrir”, Atlántico Diario, “Vigo”, 7 febreiro 2019, p.
13.
Informa da reapertura do bar “Eligio”, facendo alusión ao personaxe Leo Caldas, do
maxín de Domingo Villar, e é que este era o bar favorito do inspector das novelas de
Villar. Indica que polo emblemático bar pasaron figuras como Cunqueiro ou Blanco
Amor.
Fuentes, Ana, “Un documental revela o Vigo ‘gran capital do galeguismo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 18 maio 2019, p. 6.
Faise eco da proxección do documental Rescatada. 68 anos agardando a memoria
filmada, no Museo Marco de Vigo. O documental xurdiu do arquivo familiar de Antía
Cal e Antón Beiras, sobre o cal se dixitalizaron 17000 fotogramas que mostran a visita,
entre 1951 e 1952, dunha delegación da emigración na Arxentina, véndose como visitan
a Real Academia Galega, asisten a unha homenaxe a Curros Enríquez e Pardo Bazán.
Conta tamén coa presenza de Otero Pedrayo, Fernández del Riego, Filgueira Valverde,
Celso Emilio, Paz Andrade, Cabanillas, Illa Couto e Álvarez Blázquez.
Fundación Otero Pedrayo, “Ramón Lorenzo”, El Correo Gallego, “ECG”, 10 marzo
2019, pp. 2-3.
Artigo en honra a Ramón Lourenzo no que lembra a publicación Ramón Lorenzo, señor
das palabras, editado pola Fundación Otero Pedrayo co patrocinio da Secretaría Xeral de
Política Lingüística en 2011.
García, Montse, “Oitenta libros para viaxar pola gran literatura galaico-portuguesa”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xaneiro 2019, p. 33.
Dá conta da inauguración da mostra Bibliotecas no espello, que recolle oitenta
facsimilares de obras literarias de Galicia e Portugal dende o século XI até a actualidade.
Entre elas atópanse dende as cantigas de Santa María e os Miragres de Santiago até obras
de Luís de Camões e Rosalía de Castro. A iniciativa forma parte do proxecto Nortear,
impulsado dende a Consellería de Cultura, a Dirección Rexional de Cultura do Norte de
Portugal e a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.
García, Montse, “Fito literario vixente tras 37 anos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19
febreiro 2019, p. 37.
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Co gallo da nova edición de O triángulo inscrito na circunferencia, de Víctor Freixanes,
recóllense as declaracións de Daniel Asorey, que define a obra coma un “fito literario”,
“un artefacto literario que petou na literatura galega de maneira contundente”.
García, Montse, “Los premios Martín Códax, el escaparate de la música gallega”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 1 marzo 2019, p. 36.
Indica que a Gala dos Premios Martin Códax que terá lugar o 8 de maio no Pazo da
Cultura de Pontevedra, baixo a dirección do dramaturgo Quico Cadaval, contará co dúo
poético formado por Lucía Aldao e María Lado, Aldaolado, como condutoras.
García, Montse, “Rosalía resoa noutros idiomas en prol da diversidade lingüística”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 27 setembro 2019, p. 31.
Recolle a iniciativa no marco do Día Europeo das Linguas de recitado musicado de versos
de Negra sombra de Rosalía de Castro en diferentes linguas como o iraniano, o finés, o
catalán, o chinés, o portugués, ou o alemán, entre outros.
García, Montse, “Unha mostra conmemora os 100 anos de ‘Nós’, unha ‘revista de alta
cultura”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 decembro 2019, p. 38.
Informa da exposición “Nós de onte a hoxe: 100 anos de historia”, no Museo do Pobo
Galego, que conmemora o centenario da revista Nós.
García, Rodri, “Vai lavar a cara’, con música clásica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18
febreiro 2019, p. 30.
Indica que a discográfica alemá Deutsche Grammophon publicarán a canción popular
“Para vir a xunto a min”, xunto con Lela, escrita por Castelao.
García, Rodri, “Yolanda Castaño abre unha residencia literaria ‘para o sosego da
creación”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 febreiro 2019, p. 38.
Informa da iniciativa de Yolanda Castaño para a creación dunha residencia para
escritores, que levará por nome “Residencia Literaria 1863”, ano da publicación de
Cantares Gallegos. A residencia ubicarase no número 46 da rúa Rego de Auga, na cidade
da Coruña.
Garrido Couceiro, Xoán Carlos, “Nunca en España”, Sermos Galiza, n.º 214, 14 marzo
2019, p. 2.
Artigo sobre Sempre en Galiza, con motivo do setenta e cinco aniversario da súa
publicación, no cal enmarca ideoloxicamente a obra e indica que a día de hoxe se podería
inscribir no chamado pensamento decolonial.
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Gil, Francisco J., “Otero Pedrayo, el escritor incansábel”, La Región, “La Revista”,
“Reportaje”, 15 marzo 2019, pp. 2-3.
Informa da presentación do libro Del Orense antiguo y otras colaboraciones, Ramón
Otero Pedrayo en La Región, 1958-1960, actividade que se enmarca no Abril Oteriano
de 2019. Repasa a traxectoria de Ramón Otero Pedrayo e o seu vínculo con La Región
dende os inicios da revista Nós até a década dos 70.
Giráldez, José Miguel, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Artigo dedicado ás obras máis recomendábeis de 2019. Giráldez menciona, entre as
propostas de literatura galega, a narrativa comprometida de Os anxos indecisos, de
Manrique Fernández. Entre as recomendacións de Javier Pintor figuran O último barco,
de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; Un lume azul, de Pedro Feijoo; Beleza
vermella, de Arantza Portabales; As fauces feroces, de Emma Pedreira; e Parece unha
formiga. A libreira Mercedes Corbillón recomenda O último barco, de Domingo Villar;
Carrusel, de Berta Dávila; Diario dun enterro, de Gonzalo Hermo; Hotel para
coleccionistas discretos, de Diego Giráldez; e Agosto, de Miriam Ferradáns. Pola súa
parte, Paco López-Barxas propón Fosforescencias, de Lupe Gómez; Amani, de
Miguelanxo Prado; Amor amargo, de Xosé A. Perozo; Un vento que pasa, de Alfredo
Conde; Infamia, de Ledicia Costas; e O último barco, de Domingo Villar. O escritor Xosé
Antonio Perozo sinala Sándalo, de María Xosé Porteiro; O home que mercou un libro, de
Paco Martín; Vento, ventiño, venteiro, de Antonio García Teijeiro; e Irmá paxaro, de
Tamara de Andrés. Roy C. Boland destaca entre as súas preferencias Homes de ferro, de
Alfredo Conde; e a libreira Esther Gómez O último barco, de Domingo Villar; Infamia,
de Ledicia Costas; Conta nove estrelas, de Andrea Maceira; Ola, son un bicho bóla!, de
Elvira Ribeiro e Noé González; Distinta, de Sofía Zapato; e O lobo de area, de Asa Lind.
Giráldez, José M., “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Artigo dedicado ás obras máis recomendábeis de 2019. Giráldez menciona, entre as
propostas de literatura galega, a narrativa comprometida de Os anxos indecisos, de
Manrique Fernández. Entre as recomendacións de Javier Pintor figuran O último barco,
de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; Un lume azul, de Pedro Feijoo; Beleza
vermella, de Arantza Portabales; As fauces feroces, de Emma Pedreira; e Parece unha
formiga. A libreira Mercedes Corbillón recomenda O último barco, de Domingo Villar;
Carrusel, de Berta Dávila; Diario dun enterro, de Gonzalo Hermo; Hotel para
coleccionistas discretos, de Diego Giráldez; e Agosto, de Miriam Ferradáns. Pola súa
parte, Paco López-Barxas propón Fosforescencias, de Lupe Gómez; Amani, de
Miguelanxo Prado; Amor amargo, de Xosé A. Perozo; Un vento que pasa, de Alfredo
Conde; Infamia, de Ledicia Costas; e O último barco, de Domingo Villar. O escritor Xosé
Antonio Perozo sinala Sándalo, de María Xosé Porteiro; O home que mercou un libro, de
Paco Martín; Vento, ventiño, venteiro, de Antonio García Teijeiro; e Irmá paxaro, de
Tamara de Andrés. Roy C. Boland destaca entre as súas preferencias Homes de ferro, de
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Alfredo Conde; e a libreira Esther Gómez O último barco, de Domingo Villar; Infamia,
de Ledicia Costas; Conta nove estrelas, de Andrea Maceira; Ola, son un bicho bóla!, de
Elvira Ribeiro e Noé González; Distinta, de Sofía Zapato; e O lobo de area, de Asa Lind.
Gómez, Chus, “A escola de Restauración honra a Rosalía co seu propio Caldo de gloria”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 26 febreiro 2019, p. 8.
Indica que a Escola de Restauración de Pontevedra se sumou á proposta da Fundación
Rosalía de Castro e elaborou o “Caldo de Gloria”.
Gómez, Chus, “Centos de volumes usados buscarán unha segunda vida na troca do Salón
do Libro”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 29 marzo 2019, p. 54.
Informa sobre a Feira do Libro Usado que se celebrará o 7 de abril no Pazo da Cultura de
Pontevedra, actividade enmarcada no XX Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra.
Gómez, Joel, “Nélida Piñón se siente mujer gallega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20
febreiro 2019, p. 35.
Versa sobre a galeguidade da escritora brasileira Nélida Piñón, presente no seu novo libro
Uma furtiva lágrima. Lembra que no ano 2005 a autora autorizou que a editorial Candeia
publicase a primeira edición europea de Vozes do deserto, con introdución de Carmen
Vilariño.
Gómez, Joel, “Bernardo Penabade. ‘As Letras Galegas de 2020 deben pór fin a un ciclo
de falta de entendemento”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “En
primera persona”, 30 novembro 2019, p. L2.
Bernardo Penabade reivindica a figura de Ricardo Carvalho Calero e defende as múltiples
posibilidades para traballar sobre a súa figura nas aulas.
Gómez Ferrol, X., “Medulio, catro décadas normalizando a cultura galega”, Diario de
Ferrol, “Ferrol”, 16 setembro 2019, p. 19.
Artigo sobre a sociedade cultural Medulio, fundada en Ferrol en 1979, unha das entidades
que fixo un gran labor a prol da normalización da cultura galega e que reivindicou o
recoñecemento da figura de Ricardo Carvalho Calero.
González Formoso, Valentín, “Día de festa e xúbilo”, Atlántico Diario/ Diario de
Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 12.
Explica que a celebración do Día de Galicia naceu como iniciativa das Irmandades da
Fala en 1919. Cita, como diría Castelao no seu famoso discurso “Alba de Gloria”
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pronunciado no Centro Galego de Bos Aires, “a festa maior de Galicia, a festa de tódolos
galegos”.
Grela, Xosé Antonio, “O autor do pre-prerrexurdimento Diego A. Zernadas e Castro, o
crego de Fruíme”, El Correo Gallego, “ECG dominical”, 7 xullo 2019, pp. 2-3.
Artigo sobre Diego Antonio Zernadas e Castro (1702-1777), a quen define como “o poeta
que tivo a nosa lingua un século antes do Rexurdimento”. Repasa toda a súa traxectoria,
destacando o seu forte compromiso coa lingua galega nunha época na que era un idioma
morto na escrita, época na que contestaba a moitas cartas privadas con poemas en galego,
fronte ás burlas dalgúns cóengos coetáneos. No artigo cita a publicación de Xosé Antonio
Fernández Salgado Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas (Laiovento, 2017).
Guimarey, D., “Combarro resolve a súa débeda con Maside”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
7 xullo 2019, p. 32.
Dá conta da homenaxe a Maside en Combarro, onde lle dedicaron unha placa. Lembra a
Carlos Maside coma unha figura estreitamente vinculada á xeración Nós.
H. J. P., “A RAG estreita a relación de Galicia coa área cultural lingüística brasileira”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 xaneiro 2019, p. 35.
Informa de que a Real Academia Galega e a Academia Brasileira de Letras asinaron un
acordo de amizade e colaboración, e que tanto Víctor F. Freixanes, presidente da RAG,
como Marco Lucchesi, presidente da ABL, coincidiron na importancia de estreitaren os
lazos entre ambas linguas irmás e de aproveitar o potencial da lusofonía. Freixanes
subliñou que “na Real Academia Galega hai conciencia de que a lingua galega forma
parte dunha familia onde están os irmáns de Portugal, do Brasil, de Angola, Cabo Verde,
Mozambique...”.
H. J. P., “A obra de Luz Pozo segue a medrar oito décadas despois con ‘Pazo de Tor’’, o
seu novo poemario”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 febreiro 2019, p. 27.
Nova que presenta Pazo de Tor, o novo poemario de Luz Pozo Garza, que publica aos
seus 96 anos, oito décadas despois da aparición do seu primeiro poemario, Ánfora. Indica
que é un poemario no que se viaxa ás raíces familiares dos Garza, estreitamente
vinculadas ao pazo que dá título ao libro. En palabra de Víctor F. Freixanes, “a palabra
do poeta é a busca permanente do seu significado, para dar coa razón do enigma, que é a
razón da nosa propia existencia”.
H. J. P., “Traducen ao esperanto o libro de relatos de Begoña Paz ‘A ferida”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 1 xullo 2019, p. 25.
Indica que Suso Moinhos verteu ao esperanto o libro A ferida, de Begoña Paz e lembra
os títulos que xa leva traducidos tamén ao esperanto: Memorias dun neno labrego, Vento
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ferido, tres contos de Cunqueiro e unha antoloxía de poesía galega actual. Sobre A ferida,
o tradutor destaca a alta calidade literaria do conxunto de contos.
H. J. P., “A revista do Clube de Lectores Biblos festexa o seu número 100”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 30 agosto 2019, p. 29.
Artigo con motivo da publicación do exemplar número 100 da revista do Club de Lectores
Biblos.
H. J. P., “O legado de Maruxa Seoane, no Museo de Belas Artes da Coruña”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 29 novembro 2019, p. 36.
Informa da colección co legado de Elvira Fernández, máis coñecida como Maruxa
Seoane, presentada no Museo de Belas Artes da Coruña.
Hermida, María, “Se queres revolucionarte, Pontevedra”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 5 abril 2019, p. 5.
Recolle información sobre o Salón do Libro de Pontevedra, que nesta edición versa sobre
A Revolución. Indica que o autor homenaxeado este ano é Antonio García Teijeiro.
Hermida, Patricia, “Gran impacto do 8-M no Día da Clase Obreira Galega”, El Correo
Gallego, “Galicia”, 11 marzo 2019, p. 11.
Nun artigo sobre o 8-M, recolle os versos de Uxío Novoneyra: “Erguéstesvos cedo aquel
día, o costume do traballo, mañá cediño pra facernos ca vosa morte”.
Hermida, Patricia, “Ferrol xa celebra as Letras Galegas de Carvalho Calero”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 22 xuño 2019, p. 45.
Faise eco da decisión da Real Academia Galega de homenaxear a Ricardo Carvalho
Calero co Día das Letras Galegas 2020.
Huerta, M. de la e M. Mato, “A RAG fai xustiza con Carvalho Calero”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Apertura histórica na Real Academia Galega”, 23 xuño 2019, p. 40.
Sinala a decisión da Real Academia Galega de homenaxear a Ricardo Carvalho Calero
co Día das Letras Galegas no 2020, coincidindo co 110 aniversario do nacemento do
polígrafo ferrolán. Recolle declaracións de Victoria Carballo, filla do homenaxeado;
Eduardo Maragoto, presidente de Agal; Margarita Ledo, académica da RAG; e Xosé Luis
Axeitos, académico da RAG.

680

Huerta, María de la, “Galicia no ADN, e tamén no DNI”, La Opinión, “Sociedad”, “Os
nomes, partes do patrimonio galego”, p. 36-37.
Nun artigo sobre nomes galegos, cinco personaxes destacados de diferentes ámbitos
comparten os seus testemuños. Saleta Goi, explica o interese do seu avó para poñerlle o
seu nome e menciona que garda unha estampa da Santa Saleta que lle regalou Vicente
Risco. Pola súa parte, Ledicia Costas, menciona que cando recibiu o Premio Nacional de
Literatura Infantil e Xuvenil, polo libro Escarlatina a cociñeira defunta, chamárona
“Leticia” e tivo que explicar que o seu nome era galego.
I. L. M., “La Diputación traslada un acto sobre feminismo al negarle el alcalde la cesión
del Multiusos”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área Metropolitana”, “Redondela.
Soutomaior. Pazos de Borbén. Fornelos de Montes”, 6 febreiro 2019, p. 14.
Informa da presentación do libro Oito olladas sobre a folga feminista do 8 de marzo o 6
de febreiro no convento de Vilavella.
Iglesia, Silvia, “Os soños mídense en metros”, El Progreso, “A Chaira”, 9 febreiro 2019,
p.17.
Describe o Hectómetro Literario de Vilalba, que homenaxea a Paco Martín, Manuel
María, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo, Darío Xohán Cabana, Xosé Manuel
Carballo, Margarita Ledo, Villar Janeiro, Rábade Paredes, Xulio Xiz e Alfonso Blanco.
Iglesia, Silvia, “Avelino Díaz loita polo Día das Letras Galegas de 2020”, El Progreso,
“A Chaira”, 17 novembro 2019, p. 19.
Dá conta da conmemoración do 122 aniversario de Avelino Díaz, na que se reivindicou
a súa figura para dedicarlle o Día das Letras Galegas. Proxectouse o documental 14 razóns
para un Día das Letras e tiveron lugar conferencias a cargo de Antonio Vidueiro e
Bernardo Penabade. Antón Santamarina, introducido pola artista Noemí Basanta,
esmiuzou as características do galego empregado polo escritor meirego.
Iglesias, Ana, “Los libros gallegos salen a la calle para fomentar la lectura”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 29 abril 2019, p. 34.
Informa da Feira do Libro de Santiago, que celebra a súa edición número 38 co lema
“Máis que palabras” en homenaxe a Antón Fraguas. Interviñeron na inauguración Branca
Novoneyra e Marilar Aleixandre.
Iglesias, Ana, “Presencia gallega y público infantil en la Feria del Libro de Madrid”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 29 abril 2019, p. 34.
Faise eco da presencia de Miguel López, o Hematocrítico, na Feira do Libro de Madrid.
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Iglesias, Ana, “Versos de Rosalía con acento inglés en el capítulo de la orden do
albariño”, El Correo Gallego, “Galicia verano”, 15 agosto 2019, p. 15.
Recolle información sobre os novos cabaleiros da Orde do Albariño, entre os que se atopa
Domingo Villar. No acto, o embaixador de Reino Unido en España, Simon Mnalye,
recitou versos de Rosalía de Castro.
Iglesias, Arturo, “Modernizando o agro galego”, Sermos Galiza, n.º 337, “Sermos
escola”, n.º 10, 7 marzo 2019, p. 3.
Nun artigo sobre a modernización do traballo agrario a finais dos anos 30, faise alusión a
Antonio Fernández, que decide crear unha escola para este motivo e se pon en contacto
con Avelino Pousa Antelo, un mestre novo que tivera relación con Castelao, Risco, Ánxel
Casal e outros intelectuais galeguistas da época.
Iglesias, Brais, “Amigos e intelectuais piden as Letras galegas para Tovar”, La Región,
“Ourense”, 16 xuño 2019, p. 31.
No 15 cabodano do vate Antón Tovar Bobillo, faise eco da proposta do Grupo Tovar para
propoñelo como figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2020. Recolle tamén
unha breve entrevista con Pura Veiga, do Grupo Tovar, na que explica os motivos desta
proposta.
Iglesias, M. G., “O segredo? Na libraría non se contan as horas de traballo, senón o que
fozas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 9 marzo 2019, p. L5.
Faise eco do cincuenta aniversario da libraría Couceiro, que se celebra cun festexo no que
haberá música e contacontos.
J. B. V., “Tui recuerda a los Álvarez Blázquez en el bautizo del paseo dedicado a la
familia”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área Metropolitana”, “Tui. O Rosal. A Guarda.
Tomiño. Salceda de Caselas”, 11 xuño 2019, p. 14.
Recolle información sobre o acto que terá lugar en Tui, dedicando un paseo á familia
Álvarez Blázquez.
J. C., “Os alumnos do Lauro Olmo elaboraron a súa antoloxía de poemas”, La Región,
“Valdeorras”, 19 xuño 2019, p. 23.
Faise eco do libro publicado polos alumnos de 4º curso do Instituto Lauro Olmo, de O
Barco de Valdeorras, titulado O que colle nun poema. Trátase dunha escolma de poemas
galegos do século XX (Antonio Noriega, Ramón Cabanillas ou Luís Amado Carballo,
entre outros), seguida dunha segunda parte con traducións de obras de autores doutros
países e unha terceira parte con composicións dos estudantes.
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J. C., “Puga asume la dirección de la Fundación Curros”, La Región, “Provincia”, 8 xullo
2019, p. 23.
Nota que dá conta da nova dirección da Fundación Curros Enríquez, que recae nas mans
de Antonio Puga, substituíndo a José Luís Ferro, que pasa a ser vogal. Indica tamén que
Antonio Piñeiro, secretario da Fundación, presentou un videoxogo baseado na obra de
Xosé Luís Méndez Ferrín, Arnoia, Arnoia.
J. M., “Homenaxe en Santiago ao ilustre Alfredo Brañas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Costa da Morte”, 22 febreiro 2019, p. 32.
Faise eco da homenaxe a Alfredo Brañas con motivo do 119 aniversario do seu pasamento
no Panteón de Galegos Ilustres, onde os asistentes realizaron unha ofrenda floral e
interpretaron o Himno Galego.
J. M., “Poemas nos comercios de Zas para conmemorar o Día de Rosalía e da Muller”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 26 febreiro 2019, p. 34.
No marco da celebración do Día de Rosalía e da Muller, o alumnado do CPI de Zas
escribiu poesías baseándose no Cantar hei, Galicia, e outras composicións da obra da
autora. Expoñeranse nun mural no colexio e logo repartiranse polos establecementos
comerciais da vila.
J. M., “Xornadas de xénero para promocionar a cultura da igualdade en Ponteceso”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 27 febreiro 2019, p. 34.
No programación cultural con motivo do Día Internacional das Mulleres, a biblioteca de
Ponteceso ofrece unha serie de actividades enmarcadas nas IV Xornadas de Xénero. Entre
ditas actividades, Mercedes Queixa ofrecerá a charla “As pioneiras coma Rosalía”; Celtia
Figueiras presentará o espectáculo U-la lúa?; Raquel Queizas aportará relatos pola
igualdade; e Soledad Fellozas achegaráse ao mundo máxico das Bolboretas.
Jaureguizar, “Villares: ‘Analizo unha xeración que nos anos 30 quixo redefinir Galicia”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 37/El Progreso, “Cultura”, “Vivir”,
p. 36, 3 xaneiro 2019.
Dá conta da reedición do ensaio de Ramón Villares Fuga e retorno de Adrián Solovio.
Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista. Reprodúcense unha serie de
comentarios de Villares, que resalta que “Arredor de si sobarda o modelo de novela de
iniciación e pode considerarse como unha obra de ‘nacionalización literaria”.
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Jaureguizar, “Un verdor de beleza cubría o pazo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, p. 69/ El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, “Literatura”, p. 49, 1 febreiro
2019.
Con motivo da publicación de Pazo de Tor, repasa a traxectoria vital de Luz Pozo Garza,
facendo especial fincapé na súa familia
Jaureguizar, “A sala La Catedral II de Lugo presenta un debuxo da Torre de Hércules
de Seoane”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 26 febreiro 2019, p. 54.
Informa da mostra da sala La Catedral II de Lugo, na que se expoñen óleos do artista e
xerras que concibiu para Sargadelos coas figuras de Rosalía, Unamuno e a figura
denominada “Cinco dedos”.
Jaureguizar, “Pedro Feijoo. ‘Non terei futuro como escritor, pero si como turoperador”,
El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 6 abril 2019, p. 80.
Artigo sobre Pedro Feijoo, que participou nas “Catas Literarias” no que fala sobre o seu
proceso de escritura. Admite que, dende que escribiu Os fillos do mar, escribe unicamente
para o lectorado adulto.
Jaureguizar, “El Miño desemboca en Federico García Lorca”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 59/ El Progreso, “Vivir”, p. 48, 18 outubro 2019.
Salienta que Henrique Alvarellos creou o Día de Lorca en Galicia, que se celebra cada 25
de outubro e que nesta ocasión se festexará en Lugo. Alvarellos vén de publicar no pasado
ano un facsimilar dos Seis poemas galegos.
Jaureguizar, “Lin sobre 260 libros de Sierra i Fabra e fáltanme outros tantos”, Diario de
Pontevedra, “Cultura”, “Vivir”, 30 outubro 2019, p. 65.
Informa da charla de Jordi Sierra i Fabra en Viveiro, facendo alusión á versión en galego
de Berta Mir. O caso do falso accidente.

Jaureguizar, “Fariña’ aparece como novela gráfica el mes que viene en español y
gallego”, Diario de Pontevedra, “Vivir”, 1 outubro 2019, p. 76.
Indica que o libro Fariña, de Nacho Carretero, se publicará en castelán e en galego en
forma de novela gráfica, da man do debuxante Luis Bustos. Tamén anuncia unha versión
teatral, que iniciará unha xira polas principais cidades galegas.
Jiménez, Irene, “Cheo coa descarga enerxética da poeta brasileira Lucinda”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 24 marzo 2019, p. 40.
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Informa sobre o festival de poesía “Alguén que respira!”. No peche deste festival
participaron Margarita Ledo, Ana Romaní, Chus Silva, Alejandro Palomas e Elena
Medel.
Juan David, “Homenaxe a Rosalía de Castro e a lusofonía nas dúas beiras do Miño”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 febreiro 2019, p. 37.
Indica que Rosalía de Castro será a protagonista e a figura agasallada na nova edición da
Semana Cultural de Convergências Portugal-Galiza e explica a programación desta
xornada.
Juan David, “Gran concerto no peche de ‘Castelao maxistral’ no Gaiás”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 febreiro 2019, p. 37.
Informa do concerto da Orquestra de Cámara Galega que despedirá a exposición
“Castelao maxistral”. O programa do concerto incluirá cancións vinculadas a Castelao
como Na Catedral, movemento da obra de musical Alba de Gloria composta por Rogelio
Groba inspirándose no histórico discurso de Castelao.
Juan David, “Historia, literatura e audiovisual conflúen nunha mostra no Gaiás”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 28 marzo 2019, p. 36.
Presenta a exposición “Recreando personaxes” que pode visitarse na Cidade da Cultura
en Santiago, na que aparece literatura adaptada á sétima arte (adaptacións de Castealo,
Cunqueiro, Wenceslao Fernández, Ánxel Fole, Avilés de Taramancos, Manuel Murguía,
Roberto Vidal Bolaño e Eduardo Blanco Amor).
L. F. B., “El museo de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo se inaugurará el viernes”, El
Progreso, “A Mariña”, 25 febreiro 2019, p. 18.
Dá conta da inauguración do museo de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo o 1 de marzo.
Indica que a idea da rehabilitación da casa é a de lograr unha aproximación a Cunqueiro
a través de cada unha das estancias: no baixo cuberta atópanse os espazos de Cunqueiro;
no segundo andar, un espazo expositivo destinado a manuscritos, obras e fotografías; no
primeiro andar, unha sala sensorial; e, na planta baixa, un café faladoiro.
L. G., “Monumentos y cultura literaria”, La Región, “Festas da Encarnación”, “Turismo”,
2 agosto 2019, p. 5.
Nun artigo sobre monumentos e cultura literaria, destaca Celanova, berce de moitos
coñecidos escritores galegos como Celso Emilio Ferreiro, que viviu alí coa súa muller
Moraima; Xosé Luís Méndez Ferrín, que, malia ter nacido en Ourense mantén un gran
vínculo coa vila; e Manuel Curros Enríquez.
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L. R., “Cultura homenajea a Rosalía por todo lo alto con música, premios y la
desgustación del ‘Caldo da gloria”, Diario de Arousa, “Cambados”, 20 febreiro 2019, p.
11.
Faise eco das celebracións en Cambados con motivo do Día de Rosalía. O acto central
terá lugar o día 22, no que se repartirá “Caldo de Gloria”. Haberá actuacións musicando
poemas da padronesa e contarase coa intervención de Víctor Caamaño e Anxo Angueira.
L. T., “Betanzos ‘ventila’ los versos de Rosalía de Castro por su 182 cumpleaños”, El
Ideal Gallego, “Área metropolitana”, 20 febreiro 2019, p. 16.
Informa dos actos que se realizarán en Betanzos para conmemorar o Día de Rosalía. A
compañía Xandobela interpretará “Rosalía na voz da xente”, unha xincana literaria
dramatizada. Ademais, os versos da escritora decorarán as principais sedes municipais e
o día 22 interpretarase a peza Sempre Rosalía. Salienta que na Biblioteca Nacional
Castelao, no centro cultural Santo Domingo, se pode ver unha mostra sobre a vida e obra
de Rosalía.
Lamas, Jorge, “O fundador de Teatro do Morcego remata o seu derradeiro monólogo”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, “Obituario”, 4 agosto 2019, p. 38.
Faise eco do pasamento de Celso Prada, lembrando que a súa traxectoria teatral foi
recoñecida co Premio María Casares; o Xograr de Outono do Festival Outono de Teatro
de Carballo; o Premio Roberto Vidal Bolaño; e no pasado mes de marzo, foi nomeado
Académico de Honra pola Academia Galega de Teatro.
Lavandeira, Manuel, “Vimianzo e O Couto xuntan literatura, música e premios”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 7 maio 2019, p. 34.
Indica que na aldea do Couto (Ponteceso), se celebrará o Festiletras cunha ofrenda floral
a Eduardo Pondal e unha lembranza a Xosé Neira Vilas. En Vimianzo, celebrarase a
segunda gran Revolta das Letras no marco do Festival Neghra Sombra, organizado pola
Asociación Cultural Cherinkas, e no que se darán cita os autores Suso Lista, Lola Canosa,
Adhara Caamaño, Davide Creus, Estevo Creus, Suso Bahamonde, Vicente de Souza,
Alberto Lema, Elena Busto, María Lado, Lucía Aldao, Lola Schultz, Rocío Leira, Daniel
Salgado e Lëo Kch.
Lema, Lara e S. L., “El BNG reivindica más memoria en su homenaje a Ánxel Casal”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, 21 agosto 2019, p. L4.
Saliéntase que o BNG reivindica a figura de Ánxel Casal, solicitando o cambio de nome
da avenida Xoán Carlos I e pedindo a creación dunha comisión especial da memoria
histórica.
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Lema, X. M., “Carballo llena de literatura el jardín municipal con la Praza dos Libros”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. Melide”, 11 xullo
2019, p. 35.
Informa sobre o acto en Carballo, a Praza dos Libros, no cal participarán María Canosa,
Concha Blanco, Manuel Rivas, Diana Varela, Ledicia Costas, Fernando Fernández Rego
e Daniel Asorey, que presentará As mulleres da fin do mundo.
Limia de Gardón, Xabier, “Metauniversos cotiáns de onte e hoxe: Rosalía e Loly
Villoch”, La Región, “Ciudad”, 25 febreiro 2019, p. 8.
Co gallo da conmemoración do nacemento de Rosalía, indica que moitos establecementos
serviron o “Caldo de gloria”. Salienta tamén a iniciativa “Café con verso” de Ames e
destaca que en Celanova, dende a Fundación Curros Enríquez, acadouse a participación
de 43 establecementos de hostalaría, ademais do concerto didáctico “Especial
Rexurdimento” con cancións dos tres autores: “Negra Sombra”, “Unha noite na eira do
trigo”, “Cántiga” e o propio “Himno galego”. Menciona a revisión da obra de Rosalía por
María Xesús Lama, Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade (18371863), premio nacional de ensaio.
Lizcano, Rocio, “Viñetas desde o Atlántico regresa a La Coruña con su viaje anual por
las vías alternativas del cómic”, ABC, “Galicia”, 6 agosto 2019, p. 45.
Anuncia a nova edición de Viñetas desde o Atlántico na cidade da Coruña, onde a autora
Yolanda Castaño presentará o procedemento de creación do seu cómic poético O puño e
a letra (2018), editado xunto a máis de corenta debuxantes.
López, U. e J. Gómez, “Honran a Rosalía con música, poesía e caldo de gloria”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Cultura”, 22
febreiro 2019, p. L10.
Dá conta da celebración no Concello de Padrón da II Gala Rosaliana, cunha ducia de
actividades para conmemorar o Día de Rosalía.
López, Belén, “Pilar Comesaña, Miguel Anxo Fernández e Gerardo Lorenzo pasarán por
‘Conversas na Uvi”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”, 23 xaneiro 2019, p.
14.
Faise eco do ciclo de encontros abertos que organizan conxuntamente a Universidade de
Vigo e o Diario de Pontevedra. No ciclo, nomeado “Conversas na Uvi”, Ramón Rozas
entrevistará a Xosé Ballesteros, director e fundador da editorial Kalandraka. Tamén se
realizará un encontro entre a xornalista Chus Gómez e o novelista e crítico de cine Miguel
Anxo Fernández, autor da serie de novelas protagonizadas polo detective Frank Soutelo.
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López, Belén, “La editorial de Sabino Torres, Litoral das Rías, pasa a manos de Gerardo
Lorenzo”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 23 xaneiro 2019, p. 50.
Informa de que a editorial de Sabino Torres, Litoral das Rías, pasa a mans do seu sobriño
Gerardo Lorenzo, tras chegar este a un acordo cos herdeiros de Torres. Lorenzo sinala
que quere continuar coa editorial en homenaxe a Sabino, e que espera empregala para
sacar adiante proxectos do grupo de xornalistas cos que mantén unha tertulia literaria:
Manuel Jabois, Xabier Fortes, Rafa Cabeleira, Rodrigo Cota, Ramón Rozas e Adrián
Rodríguez.
López, Belén, “O fito dos ‘Álbumes da guerra’ de Castelao”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 24 xaneiro 2019, p. 13.
Dá conta da publicación por parte de Galaxia, en colaboración coa Deputación de
Pontevedra, dun estoxo coas edicións facsimilares dos Álbumes de guerra de Castelao.
Indica que esta edición é a primeira que se realizou a partir dos orixinais de Castelao,
conservados no Museo de Pontevedra. Informa tamén de que no acto de presentación
oficial no Museo participarán Diana Vilas e Xesús Alonso Montero.
López, Belén, “Isaac Díaz Pardo como referente”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 27 xaneiro 2019, p. 13.
Artigo que dá conta da celebración en Pontevedra do Día da Galeguidade Empresarial,
na que o Foro Enrique Peinador homenaxea ao fundador de Sargadelos coa instalación
dun busto realizado por José Molares. O acto rematou coa interpretación do Himno de
Galicia por parte do grupo Os Alegres.
López, Belén, “Tal día como hoxe no ano 1886”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
31 xaneiro 2019, p. 56.
Dá conta da conmemoración do aniversario do nacemento de Castelao por parte do Museo
de Pontevedra e a Deputación Provincial, na que se presentou un estoxo especial cos
Álbumes de guerra (Galaxia). No acto interviñeron como expertos Xesús Alonso Montero
e Diana Vilas.
López, Belén, “A Deputación celebrará por adiantado o Día de Rosalía”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 21 febreiro 2019, p. 13.
Faise eco da celebración do Día de Rosalía na cidade de Pontevedra, nun acto no que
todos os asistentes recibirán como agasallo un libro de poesía editado pola Deputación
Provincial dentro da colección Cíes e unha camelia da variedade Rosalía de Castro, da
Estación Fitopatolóxica do Areeiro.
López, Belén, “Non se che ocorra ser escritora”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 23
febreiro 2019, p. 50.
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Informa da celebración do Día de Rosalía en Pontevedra, salientando que a lectura da
obra de Rosalía de Castro dende unha perspectiva feminista centrou o acto institucional
celebrado no Pazo Provincial. Indica que se celebrará unha actividade chamada “Cantare,
galegas!”, que contará coa participación de Ugía Pedreira e A Banda da Loba.
López, Belén, “Contra os que nos queren silenciar: ‘Cantare, galegas!”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, “Día de Rosalía”, 25 febreiro 2019, p. 4.
Faise eco do acto no Museo de Pontevedra polo Día de Rosalía no que participaron Ugía
Pedreira, A Banda da Loba e Eva Mejuto. Esta última leu o manifesto que Ana Romaní
escribiu para o Día de Rosalía de 2019 por encargo da AELG e Ugía Pedreira realizou
unha acción musical a partir de poemas de “Vaguedás”.
López, Belén, “Víctor Fernández Freixanes. ‘O triángulo inscrito na circunferencia’ é a
obra que me abre as portas da literatura”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”,
26 febreiro 2019, p. 42.
Recolle a presentación da reedición da novela orixinalmente publicada en 1982 de Víctor
Fernández Freixanes, O triángulo inscrito da circunferencia. Na presentación, o autor
agradece a Editorial Galaxia por poñer de novo nos andeis das librarías a súa obra, que
foi a que lle abriu as portas da literatura de ficción. Explica o proceso de creación da
novela no seu momento e o actual proceso de revisión da mesma.
López, Belén, “Repensar o mundo dende a literatura galega”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 12 marzo 2019, p. 11.
Indica que a AELG celebrará en Pontevedra un “Parlamento de escritores” no que
participarán preto de corenta autores os días 15 e 16 de marzo. O día 15 celebrarase a
mesa redonda “Liberdades civís e dereitos nacionais”, na que participarán Carme Adán,
Laura Mintegi e Clàudia Pujol; e, a segunda mesa, “Violencia institucional, violencia
estrutural”, que contará con Suso de Toro, Joan Elies Adell Pitarch e Ana Luísa Amaral.
A iniciativa rematará cun recital de Aldaolado no que participarán Manuel Rivas e Marica
Campo, entre outros.
López, Belén, “Un roteiro teatralizado integrará a memoria das mulleres nas rúas da
cidade”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 marzo 2019, p. 14.
Informa sobre a ruta teatralizada “Rúas con memoria”, que se realizará en Pontevedra o
31 de marzo no marco da programación municipal “A memoria das mulleres”.
Participarán máis de corenta persoas nesta proposta escénica escrita por Montse Fajardo
e dirixida por Anxo Lourido.
López, Belén, “Estíbaliz Espinosa impartirá o taller de creación literaria da AELG en
Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 16 abril 2019, p. 35.
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Apunta que Estíbaliz Espinosa será a encargada de impartir este ano o obradoiro de
creación literaria que a AELG realiza en Pontevedra. A actividade contará tamén coa
participación de Marilar Aleixandre, que impartirá unha clase especial. Repasa a
traxectoria literaria de Estíbaliz Espinosa, as traducións dos seus títulos a outros idiomas
e os premios cos que foi galardoada.
López, Belén, “Os nenos queren ser poetas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Sociedad”, 25 abril 2019, p. 46.
Informa que Fina Casalderrey amadriña un recital poético do alumnado do centro Kairós
na Taberna do Jazz de Pontevedra.
López, Belén, “Ledicia Costas e Pedro Feijóo celebrarán o 17 de maio en Pontevedra”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 11 maio 2019, p. 50.
Informa da celebración do 17 maio en Pontevedra, na que os libreiros sairán á rúa. Varios
autores acudirán a presentar as súas obras e a manter encontros co público. Entre eles
están Ledicia Costas, autora de Infamia; Arantza Portabales, autora de Beleza vermella;
Pedro Feijoo, que vén de lanzar a undécima reedición de Os fillos do mar e segue a
triunfar cos seus últimos títulos Camiñar o Vigo vello e Sen piedade. Tamén estará
presente Iria Collazo, que vén de publicar A casa do paralelo 54.
López, Belén, “Carlos Valle analizará as viaxes de Castelao a Francia no Instituto
Cervantes de París”, Diario de Pontevedra, “Ciudad” “Pontevedra”, 15 maio 2019, p. 22.
Apunta que Carlos Valle ofrecerá no Instituto Cervantes de París o 17 de maio unha
conferencia sobre Castelao, baixo o título “Castelao en France”.
López, Belén, “Cancións para elas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 24 maio 2019,
p. 49.
Faise eco da publicación do novo disco do pontevedrés Ángel Paz, Rostros invisibles,
inspirado no libro Invisibles, no cal Montse Fajardo recompilou unha serie de historias de
mulleres maltratadas.
López, Belén, “Dentro do discurso de Castelao”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 25 xullo 2019, p. 10.
Informa da chegada da exposición “Alba de gloria” ao Pazo da Cultura de Pontevedra.
Explica que se recrea o discurso histórico de Castelao, o último que pronunciou en vida.
López, Belén, “Abi Castillo. ‘Aquí hai que picar moita pedra”, Diario de Pontevedra,
“Á última”, 9 setembro 2019, contracuberta.
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Entrevista con Abi Castillo, ilustradora de Pioneiras 2, obra escrita por Anaír Rodríguez,
na que fala sobre a súa faceta como ilustradora.
López, Belén, “Alonso Montero recupera o manual de literatura galega de Alfredo de la
Iglesia para o Instituto de Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 26 setembro
2019, p. 48.
Recolle información sobre a presentación na Casa das Campás o 26 de setembrodo
volume Alfredo Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de
Literatura Galega para escolares de instituto (1919), publicado en 2018.
López, Belén, “Abdul Hadi Sadoun. ‘El escritor debe creer que una palabra puede
cambiar el mundo”, Diario de Pontevedra, “A la última”, 7 outubro 2019, contracuberta.
Recolle unha entrevista ao poeta Abdul Hadi Sadoun, que vén a Galicia para ofrecer un
recital na Canteira de Paredes, en Vilaboa, logo de coincidir o ano anterior con Pepe
Cáccamo no taller dirixido por Yolanda Castaño de tradución poética na Illa de San
Simón. Alí, Pepe Cáccamo traduciu a súa obra en galego e el verteu a outros poetas ao
árabe.
López, Belén, “Falece aos 87 anos Manuel Álvarez Torneiro”, Diario de Pontevedra,
“Vivir Aquí”, 10 outubro 2019, p. 45.
Faise eco do pasamento do escritor Manuel Álvarez Torreiro, que faleceu o martes 8 de
outubro na cidade da Coruña, na que nacera e onde residía, aos 87 anos. Repasa a súa
traxectoria, facendo fincapé no Premio Nacional de Poesía obtido en 2013 e nas súas
últimas obras editadas baixo o selo de Kalandraka. Recolle mensaxes públicas de
condolencia, como as de Mercedes Queixas, Henrique Rabuñal, Alberto Lema, Armando
Requeixo e Ramón Nicolás.
López, Belén, “Pontevedra quere ser ‘cidade lorquiana”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 12 outubro 2019, p. 12.
Informa da programación organizada en Pontevedra pola Editorial Alvarellos e Polo
Correo do Vento en colaboración co Museo, cunha serie de actividades para lembrar a
estancia de Federico García Lorca na cidade. Propoñen converter o 25 de outubro no Día
de Lorca en Galicia. Alvarellos sinala que, logo de documentarse sobre a estancia de
Lorca en Galicia, publicou dous títulos: El gran viaje de estudios de García Lorca e a
edición facsimilar de Seis poemas galegos.
López, Belén, “A cultura galega ponse a enxoito”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
23 novembro 2019, p. 45.
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Faise eco da celebración do Culturgal, explicando que, entre os grandes nomes da cultura
galega, pasarán polo festival figuras como Miguelanxo Prado, Ledicia Costas, Oliver
Laxe, Marful, Chévere, Quico Cadaval, Dios Ke Te Crew, Tanxugueiras e Xurxo Souto.
Tamén menciona o espazo infantil, por onde pasarán María Fumaça, Mamá Cabra e Xoán
Curiel, entre outros.
López, Belén, “De cando o pirata Benito Soto encabezou unha revolta poética dende
Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, 23 novembro 2019, p. 46.
Recolle información sobre o acto de conmemoración do 70 aniversario do nacemento da
colección Benito Soto, a primeira colección de poesía galega que se publicou trala guerra
civil española. Participaron no acto, conducido por Fina Casalderrey, familiares de Xosé
María Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Cuñá Novás e Manuel Fabeiro,
xunto a autores como Eva Mejuto, Antón Sobral, Xaime Toxo e os académicos Xosé Luís
Franco Grande e Marilar Aleixandre. A conmemoración arrincou coas intervencións do
presidente da RAG e de Carmela Silva e con outras tres intervencións que analizaron
diferentes aspectos da colección. Xesús Alonso Montero centrouse na propia historia da
colección, Ana Acuña afondou na súa relación con outros proxectos impulsados por
Sabino Torres (a colección Hipocampo Amigo e Olga. Revista de poesía galega en
Madrid) e Patricia Arias Cachero defendeu a importante influencia de Aquilino Iglesia
Alvariño no cambio da colección cara ao galego.
López, Belén, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Breve crónica da segunda xornada da feira Culturgal en Pontevedra. A xornalista recolle,
entre outras actividades musicais, as presentacións do ensaio do historiador Diego Piay,
María Vinyals, a muller do porvir; Ardora, de Beatriz Maceda, gañadora do II Premio de
Narración Xuvenil María Victoria Moreno; Herba de namorar, de María do Cebreiro; a
colección Makakiños, de Kalandraka; a edición ilustrada por Miguel Robledo para a
tradución de Samuel Solleiro de Frankenstein; a colección Púrpura, de Hércules de
Ediciones, que traduce ao galego clásicos da literatura feminista como Os homes
explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e Víctor
Rivas; Be Water, de Antía Yáñez; e Amani, de Miguelanxo Prado.
López, Belén, “O Concerto de Aninovo ficha a Réduit Emsemble”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 20 decembro 2019, p. 10.
Explica que o coro vigués Réduit Ensemble, xunto á Orquestra Filharmónica de
Pontevedra, estreará unha opereta con textos de Fina Casalderrey.
López, Guille, “Manuel A. Torneiro ‘Rigorosamente humano”, Diario de Pontevedra,
“La revista”, n.º 31.416, “Obituario”, 31 decembro 2019, p. 39.
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Dá conta do pasamento de Manuel A. Torneiro o 8 de outubro de 2019. Destaca que o
escritor coruñés foi Premio Nacional de Poesía en 2013 co seu poemario Os ángulos da
brasa.
López, Rafa, “Uxío Xil, el humorista que cautivó a Carlos Herrera”, Faro de Vigo,
“Servicios”, 9 xaneiro 2019, p. 47.
Desvélase a historia de Uxío Xil, un vigués que enviou unha casete con chistes ao
xornalista Pepe Domingo Castaño no ano 1994. A cinta chegou a mans de Carlos Herrera,
quen hoxe en día adoita emitir un deses chistes no seu programa radiofónico matinal.
Sinálase que Uxío Xil, ademais de humorista, ten escrita unha colección de “pensamentos
poéticos” dedicados a Álvaro Cunqueiro, Rosalía de Castro, Castelao e Víctor F.
Freixanes.
López, Ruth, “A RAG asina a paz para que Carballo Calero protagonice o Día das Letras
Galegas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”/ El Progreso, “Cultura, “Vivir”, 23 xuño
2019, p. 47.
Faise eco da decisión tomada no plenario da Real Academia Galega na que escolleu a
Ricardo Carvalho Calero como figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2020, con
21 votos a favor, un en branco e un en contra. A RAG salienta que é “unha das figuras
máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX”.
López, Teófilo, “O sexto roteiro de Avelino Díaz da Órrea a Meira congrega un cento de
persoas”, El Progreso, “A Chaira”, 2 setembro 2019, p. 10.
Informa da sexta edición da ruta organizada pola Asociación Avelino Díaz para promover
a figura do poeta de Meira.
López, Uxía, “Galicia celebra o día de Rosalía con alborada e caldo de gloria”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 19 febreiro 2019, p. 35.
Con motivo da conmemoración do Día de Rosalía, faise eco das propostas da Fundación
Rosalía de Castro, da elaboración do “caldo de gloria” tanto en ámbitos públicos coma
no fogar. O día 24, na Casa da Matanza, Ledicia Costas encargarase de preparar o caldo
de gloria, interpretarase a alborada e plantarase un carballo de Guernica.
López, Uxía, “Un abrocho do carballo de Guernica volve medrar no xardín da Casa de
Rosalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 febreiro 2019, p. 36.
Logo de sacar o carballo de Guernica da Casa da Matanza, realizouse unha nova
plantación da árbore nun acto conxunto da Fundación Rosalía de Castro e as Juntas
Generales de Biscaia, dentro do programa conmemorativo do Día de Rosalía.
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López, Uxía, “A Casa de Rosalía expón novos cadros de Ovidio Murguía”, La Voz de
Galicia, “Área metropolitana”, 11 abril 2019, p. 36.
Indica que Casa Museo Rosalía de Castro se fixo con dous cadros de Ovidio Murguía,
fillo da escritora. Os óleos, pintados no ano 1985, levan por título Labrando a terra e
Paisaxe galega con figura. Tamén incorpora unha paleta do fillo de Rosalía e un azulexo
pintado.
López, Uxía, “A Casa de Rosalía encherase de cultura os días 13 e 14 de xullo para
lembrar con varios actos a data do seu pasamento”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Área metropolitana”, 30 xuño 2019, p. L9.
Con motivo do aniversario do pasamento da escritora, a Fundación Rosalía de Castro de
Padrón celebrará por segunda vez o festival “Abride a fiestra”, que terá lugar os días 13
e 14 de xullo. No acto, participarán, entre outros, Pedro Feijoo, Pepe Barro, Xosé Ramón
Barreiro, Francisco Rodríguez, Carlos Dacal e Olga Novo. A Fundación entregará o día
14 a Rosa de Galicia á familia de Xosé Villar Granjel, persoa clave, xunto con Xosé
Mosquera, na recuperación e compra da Casa de A Matanza no ano 1946.
López, Uxía, “A Casa de Rosalía acondicionará o pavimento dos exteriores para mellorar
a súa accesibilidade, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Área metropolitana”, 18
xullo 2019, p. L5.
Recolle información sobre os dous convenios que a Fundación Rosalía de Castro asinou
coa Consellería de Cultura. O primeiro convenio permitirá o acondicionamento dos
accesos á Casa da Matanza; e, o segundo, permitirá levar a cabo programas de actuación
para coñecer con rigor intelectual a figura da autora, a súa produción e publicacións e
continuar coa recompilación da súa obra para completar a biblioteca e o arquivo rosaliano.
López, Uxía, “Visitas teatralizadas: otra manera de conocer Padrón”, La Voz de Galicia,
“El Comarcal”, n.º 5, “Boqueixón”, 31 xullo 2019, p. 29.
Informa sobre as visitas teatralizadas que terán lugar no concello de Padrón até o 15 de
setembro e que se basean na historia da Traslatio e na figura de Rosalía de Castro.
Interpreta a Rosalía un membro da compañía teatral Os Quinquilláns, e outro fará de
Brocos, o pintor que retratou á escritora.
López, Uxía, “Dodro invita a ver as xeografías familiares de Eusebio Lorenzo”, La Voz
de Galicia, “El Comarcal”, n.º 10, “Patrimonio cultural”, 19 decembro 2019, p. 10.
Informa que o Concello de Dodro inicia un itinerario que percorre as xeografías familiares
de Eusebio Lorenzo Baleirón, combinando poesía, literatura e paseo.
López Escudeiro, Mª Xesús, “María Ameijeiras, alumna de Castelao”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, n.º 354, “de memoria”, 11 xullo 2019, p. 11.
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Artigo sobre María Ameijeiras, que, ao seu paso pola Escola Preparatoria, foi alumna de
Castelao, quen deixou unha fonda pegada nela. Lembra as ensinanzas do seu mestre, tanto
no artístico coma no compromiso coa cultura propia.
Loureiro, Ramón, “Aparecen dos cartas inéditas de Cunqueiro y Vicente Aleixandre”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 xullo 2019, p. 39.
Faise eco da aparición de dúas cartas, unha de Vicente Aleixandre datada en 1976 e outra
de Álvaro Cunqueiro, de finais do ano 73 ou principios do 74. Nelas, falan da irrupción
de César Antonio Molina no mundo da creación literaria.
Lourenzo, Xosé, “Rosalía, o pensamento continúa”, Sermos Galiza, n.º 335, “Tema de
primeira”, “Aniversario do nacemento, 21 febreiro 2019, pp. 2-3.
Con motivo do aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, saliéntaa como figura
incuestionábel da literatura europea do século XIX e analiza o seu legado máis alá do
artístico e o seu feminismo, ligado á cuestión nacional galega e ao clasismo.
Luaña, Susana, “Roberto Leal Jiménez ‘Llevo casi treinta años en Santiago y creo que
es mi lugar en el mundo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”,
“Compostelanos en su rincón”, 2 decembro 2019, contracuberta.
Conversa co actor de teatro Roberto Leal Jiménez. Salienta que estreará en abril O mozo
da última fila, da compañía Redrum.
M. A. N., “La apertura de la casa museo de Cunqueiro dinamiza cultura y turismo en
Mondoñedo”, El Progreso, “A Mariña”, 2 marzo 2019, p. 24.
Informa da inauguración da Casa Museo de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo. A súa
apertura enmárcase nos actos do 38 aniversario do falecemento do autor.
M. C. S., “Freixanes. ‘Brañas ten méritos abondos para ser homenaxeado nas Letras”, El
Ideal Gallego/Diario de Arousa/Diario de Ferrol, “Galicia”, 12 xaneiro 2019, p. 21.
Dá conta dun acto celebrado en Carballo para festexar o 160 aniversario do nacemento
de Alfredo Brañas, ao que acudiron numerosas persoas vinculadas á Real Academia
Galega. O seu presidente, Víctor Fernández Freixanes, declarou que Brañas ten “méritos
abondos” para que se lle dedique o Día das Letras Galegas, mais resaltou a importancia
de difundir a súa obra e figura.
M. C. S., “Nunca los Reyes Magos compraron literatura tan diferente”, El Ideal Gallego/
Diario de Ferrol, “Sociedad”, “Reportaje”, 4 xaneiro 2019, p. 36.
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Sinálase que entre os libros máis vendidos na libraría coruñesa Moito Conto se atopa A
torre, de Antonio Sandoval.
M. D., “Mondoñedo e Viveiro lembraron a Noriega Varela no seu 150 aniversario”, El
Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 21 outubro 2019, p. 53.
Faise eco dos actos celebrados en Mondoñedo e Viveiro con motivo do 150 aniversario
de Antonio Noriega Varela.
M. D., “Ribadeo nombrará a la poetisa Luz Pozo Garza como Hija Predilecta”, El
Progreso, “A Mariña”, 26 decembro 2019, p. 13.
Indica que o Concello de Ribadeo someterá a aprobación no pleno o nomeamento da
poeta Luz Pozo Garza como Filla Predilecta. A concelleira de cultura, Pilar Otero,
xustifica a elección dada “a súa incuestionábel calidade literaria e pola unión sentimental
que sempre expresou polo seu concello de nacemento, que menta ademais como un dos
motores da súa produción poética”.
M. G., “O Festival Kerouac achega a Nova York a poesía galega do 3 ao 6 de abril”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 27 marzo 2019, p. 34.
Faise eco da celebración do Festival Kerouac en Nova York do 3 ao 6 de abril. Dende
Galicia viaxarán cos seus versos Mma Bomwas, Celia Parra, José Lameiras e Marcos de
la Fuente. Tamén participarán creadores galegos asentados nos Estados Unidos, como
Francisco Álvarez (Koki), Vanesa Álvarez e Alberto Avendaño.
M. G., “El teatro gallego debatirá sus líneas estratégicas hasta el 2030 en un congreso”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 27 marzo 2019, p. 34.
Informa que a Academia Galega do Teatro organizará en Santiago do 25 ao 28 de marzo
o primeiro Congreso Internacional do Teatro Galego.
M. G. M., “Pola súa escrita e por ser como é, Xulio Valcárcel recibe unha homenaxe dos
seus”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 19 xaneiro 2019, p. 36.
Dá conta dunha comida en homenaxe ao escritor Xulio Valcárcel, na que participaron,
entre outros, Armando Requeixo, Fernán Vello, Manuel Forcadela, Pepe Cáccamo, Eva
Veiga e Teresa Xeada. Apareceron por sorpresa nunha comida que tiña apalabrada con
Luciano Rodríguez, quen, xunto con Diana Varela, coordinou un volume no que trece
plumas analizan a traxectoria de Valcárcel.
M. G. M., “Cadros que son pintura e música ao mesmo tempo”, El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 8 febreiro 2019, p. 37.
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Achega información sobre o proxecto “Tentación sonora”, que combina música e pintura.
No catálogo, escriben personalidades como as poetas Eva Veiga e Pilar Pallarés.
M. G. M., “Yolanda Castaño saca adelante una residencia artística para escritores en
Riego de Agua”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 22 febreiro 2019, p. 36.
Informa sobre a creación dun programa de residencias literarias por parte da poeta
Yolanda Castaño e que baixo o título de Residencia 1863, en honor a Rosalía, pretende
ser un punto de encontro na Coruña para grandes escritores da literatura mundial.
M. G. M., “Unha editorial ‘indie’ que pon cara a todo o que publica”, El Ideal Gallego/
Diario de Ferrol, “Sociedad”, 26 febreiro 2019, p. 37.
Reportaxe sobre Medulia Editorial no seu primeiro aniversario. Á festa deste primeiro
ano de andaina acudiron varios autores que viron obras publicadas baixo o seu selo:
Vicente Reboleiro, Dionisio de Ana e Claudia Castro. Diana Varela indica que na
actualidade están a traballar nunha publicación sobre Man, o alemán de Camelle.
M. G. M., “O chileno Raúl Zurita estreará a Residencia literaria 1863 cun recital desde o
balcón”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 27 febreiro 2019, p. 37.
Informa que o escritor chileno Raúl Zurita escribirá os primeiros versos na Residencia
Literaria 1863.
M. G. M., “Una revista especial para coleccionistas sobre Wenceslao”, Diario de Arousa/
Diario de Ferrol, “Sociedad”, 5 marzo 2019, p. 37.
Indica que a Fundación Wenceslao Fernández Flórez vén de publicar o segundo número
da súa revista Volvoreta.
M. G. M., “Viajando por Michigan durante 18 días de coma inducido”, Diario de Arousa/
Diario de Ferrol, “Sociedad”, 14 marzo 2019, p. 37.
Faise eco da inauguración da videoinstalación baseada no libro Michigan/Acaso
Michigan, de Antón Reixa.
M. L., “Costa do Solpor' xa está na biblioteca do Bela Fisterra”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 9 maio 2019, p. 35.
Nota que indica que o historiador e escritor Xosé María Lema fixo entrega dun exemplar
asinado da súa novela Costa do Solpor. O regreso da Illa do Tesouro á biblioteca do hotel
Bela Fisterra.
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M. M., “A barquiña poética de Bodaño”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 marzo 2019, p.
38.
Informa da homenaxe na Coruña a Salvador García Bodaño polo Día Internacional da
Poesía baixo o título “Horas de Compostela”. Interviñeron Víctor Freixanes, Andrea
Porto, Arcadio López-Casanova, Xosé Luís Franco Grande, Margarita Ledo Andión,
Dores Tembrás, Marilar Aleixandre, Miro Casabella e Xesús Alonso Montero.
M. M., “El sexto Roteiro Avelino Díaz se celebrará el 1 de septiembre”, El Progreso, “A
Chaira”, 25 agosto 2019, p. 14.
Nota que dá conta da actividade organizada pola Asociación Cultural Avelino Díaz, a
sexta edición do “Roteiro Avelino Díaz”, que terá lugar o 2 de setembro e que trata de
poñer en valor a figura do poeta e reivindicar que se lle dedique un Día das Letras Galegas.
M. M. O., “Homenaxe do CPI bañés a Seoane polo Día das Artes”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 19 abril 2019, p. 29.
Indica que o CPI da Baña conmemorou o Día das Artes Galegas homenaxeando a Luís
Seoane.
M. N., “Un debate a tres sobre o que se chama amor”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13
febreiro 2019, p. 14.
Informa sobre o coloquio sobre o amor que tivo lugar na Casa del Libro de Vigo, onde
participaron as autoras Iolanda Zúñiga (Noites de safari. Manual sobre amantes
desorientados) , Amada Traba e Chis Oliveira (Ám@me).
M. N., “Rosalía de Castro e a súa biógrafa, unidas na homenaxe”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 20 febreiro 2019, p. 14.
Co gallo do Día de Rosalía organizouse no auditorio municipal de Vigo unha homenaxe
á autora, na que interveu Xesús Alonso Montero, viúvo de Victoria Ruiz de Ojeda,
biógrafa da poeta. María Xosé Queizán recitou o poema “A xustiza pola man”; e Montse
Copa, “De soidás morríase”, e “No claustro”. Léronse tamén composicións que outros
autores como Curros Enríquez ou García Lorca crearon en homenaxe a Rosalía. Ao
rematar o acto, repartiuse entre o público a homenaxe publicada por Ruiz de Ojeda na
revista Madrygal..
M. N., “Doce voces gritan poesía”, Atlántico Diario, “Vigo”, 22 marzo 2019, p. 12.
Recolle información sobre os eventos que tiveron lugar en Vigo con motivo do Día
Mundial da Poesía. Entre eles, Fátima Delgado presentou Ninfopoética e Lupita Hard
recitou os versos do libro póstumo de Sesé Mateo.
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M. N., “Juegos, préstamos y presentaciones con sabor literario”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 24 abril 2019, p. 13.
Faise eco das celebracións con motivo do Día do Libro en Vigo, entre as cales se atopa a
presentación do libro Chámame señora, pero trátame como un señor, de Inma López
Silva.
M. N., “El Kerouac ‘poetizará’ Vigo a partir del viernes”, Atlántico Diario, “Vigo”, 1
outubro 2019, p. 17.
Informa do festival poético Kerouac, que terá lugar en Vigo a partir do 6 de outubro e se
inaugurará coa poesía de La Movida, Rompente e outros invitados internacionais e locais
como Lisbon Poetry Ensemble, Rocío Cerón, Silvia Penas, Tamara Andrés, Samir
Delgado ou Yolanda Castaño.
M. N., “Voces femeninas en la literatura”, Atlántico Diario, “Vigo”, 15 outubro 2019, p.
17.
Faise eco da celebración do Día das Escritoras na biblioteca Juan Compañel. Escolléronse
dezanove fragmentos das escritoras Teresa de Jesús, Feliciana Enríquez de Guzmán, Ana
Caro de Mallén, Sor Juana Inés de la Cruz, Isabel María Morón, Concepción Arenal,
Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Robustiana Mujica Egaña, Alfonsina Storni,
Dulce María Loynaz, Anna Murià, Ernestina de Champourcín, Carmen Laforet, Maruxa
Orxales, Alejandra Pizarnik, Esther Tusquets, Montserrat Roig e Dulce Chacón.
M. N. e Joaquín Abraldes, “Atmósfera feminista entre letras”, Atlántico Diario, “Vigo”,
26 xuño 2019, p. 12.
Nota sobre a Feira do Libro en Vigo, que nesta edición se centra no feminismo e que
acollerá unha exposición de mulleres destacadas da cultura e a literatura galega como
Concepción Arenal, María Xosé Queizán ou Yolanda Castaño. Presentarase o libro As
nosas letras de Muller a Muller, que conta con textos de Ánxela Lema París.
M. O. M., “O puño e a letra’ poesía debuxada”, La Opinión, “A Coruña”, “Viñetas desde
el Atlántico”, 8 agosto 2019, p. 10.
Indica que Yolanda Castaño presentará o seu volume O puño e a letra (2018), obra que
supón os inicios editoriais galegos do xénero comic poetry. Explica que, no volume, 40
artistas ilustran 40 composicións da poeta, que desenvolveu o seu interese polo xénero
logo dunha viaxe a Italia.
M. S., “O mapa do Camiño segundo Novoneyra”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Cara
ao Xacobeo 2021”, 16 decembro 2019, p. 30.
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Informa que a Fundación Novoneyra localiza nunha ferramenta web os lugares presentes
en Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas, obra publicada en 1999.
M. T., “Noia acolle mañá a presentación do audiolibro ‘A+A”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 22 novembro 2019, p. 34.
Dá conta da presentación do libro A+A, de Ricardo de Barreiro na casa da cultura Avilés
de Taramancos de Noia o 23 de novembro.
M. V., “Fernando Salgado. ‘Escribín este libro para que non se perda o rastro do meu
avó”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 25 xaneiro 2019, p. 12.
Dá conta da presentación na Casa das Campás de Pontevedra do libro 1306/36, no que
Fernando Salgado recupera a historia do seu avó materno, Pancho Varela, compromisario
de Izquierda Republicana represaliado e executado polo franquismo.
M. X. B., “Xohana Torres e Antón Avilés de Taramancos reencontráronse en Noia 16
anos despois”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Os referentes da nova académica”, 7 abril
2019, p. 36.
Dá conta que, no ingreso de Ana Romaní na RAG, amenta como referentes a Xohana
Torres e Antón Avilés de Taramancos.
Malvido, Gemma, “Neno, tremendo grelo!”, La Opinión, “a coruña”, 24 febreiro 2019,
p. 8.
Faise eco da sexta edición do libro Contos da Coruña, de Xurxo Souto.
_____, “A Coruña, da man de Federico García Lorca”, La Opinión, “a coruña”, 6 agosto
2019, p. 10.
Apunta que a editorial Alvarellos rende homenaxe a Federico García Lorca proxectando
un documental sobre a súa última visita á cidade. Lembra as relacións do vate con Galicia
e amenta as súas seis creacións en galego.
Mar, M., “El Gaiás te invita a un ‘serán’ de hace un siglo con más de medio millar de
músicos”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, “Cita en Compostela”, 24 xuño 2019, p. 43.
Indica que, no marco do II Encontro Galego de Cultura Popular que se celebrará en
Santiago de Compostela entre o 28 e o 30 de xuño, se realizará unha verbena como as que
se celebraban entre os anos 1916 e 1931, anos nos que estivo vixente o colectivo das
Irmandades da Fala.
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Mariño, A., “Literatura al dictado de las modas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 37/La
Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, p. 29, 11 xaneiro 2019.
A raíz dun chío en Twitter do escritor Arturo Pérez-Reverte no que ironiza sobre o número
de novelas co tema do Holocausto, o artigo recolle as visións de varios escritores galegos
sobre as modas literarias. Pedro Feijoo coincide con Reverte en que se abusa de certas
temáticas e sinala que, coa auxe de obras relacionadas co movemento feminista, córrese
o risco de rematar sobreexplotando e banalizando o tema. Tamén sinala que a súa primeira
novela, Os fillos do mar, foi tachada de “cáncer de la literatura gallega”, mais rematou
por crear unha tendencia. Ledicia Costas critica que Reverte banalice a literatura do
exterminio. A respecto da literatura feminista, asegura que é incuestionábel a necesidade
de recuperar a memoria das mulleres invisibilidades pola historia, pero que debe facerse
con rigor. Francisco Castro sinala que é obvio que existen modas á hora de publicar e
escribir, e sinala que el mesmo recibiu propostas de editoriais para escribir sobre temas
vixentes, pero que sempre as rexeitou e que dende Galaxia (editorial da que é director)
nunca se fan encargos. Pola súa banda, a poeta Yolanda Castaño sinala que no caso da
poesía, ao ser un ámbito á marxe do mercado, se pode falar máis de tendencias, que
xorden de xeito máis sutil e inconsciente, que de modas.
Mariño, A., “Villares debulla ‘Arredor de si’, de Otero Pedrayo, nun ensaio sobre a
Xeración Nós”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 14 febreiro 2019, p. 37.
Dá conta da presentación na libraría Cartabón de Vigo da reedición de Fuga e retorno de
Adrián Solovio. Esta reedición vese enriquecida con novas achegas e observacións de
Ramón Villares, que documenta e contextualiza algunhas das chaves do pensamento da
Xeración Nós. Articula o texto de Arredor de si e mesmo dialoga con Ramón Otero
Pedrayo.
Martín, Irene, “Galicia ten unha visión superficial do que representa e nos achega o
Camiño”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira persoa”, 9 febreiro
2019, cuberta.
Artigo sobre Manuel F. Rodríguez no que se menciona a novela A viaxe á fin do mundo,
editada en 2015 por Bolanda.
Martínez, Alberto, “Emotiva homenaxe da RAG no Día Mundial da Poesía a GarcíaBodaño”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 22 marzo 2019, p.
33.
Informa da homenaxe na sede da RAG a Salvador García-Bodaño Zunzunegui con
motivo do Día Mundial da Poesía. Conduciu a homenaxe a poeta e música Andrea Porto
e comentaron e escolmaron os versos do autor Dores Tembrás, Xulio López Valcárcel,
Alba Cid, Baldo Ramos, Xosé Luís Franco Grande, Margarita Ledo Andión, Helena
Villar Janeiro, Darío Xohán Cabana e Luz Pozo Garza.
Martínez, Alberto, “Auténticas joyas literarias de siglos pasados a buen precio”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 agosto 2019, p. 31.
701

Faise eco da 28 edición da Feira do Libro da cidade herculina.
Martínez, Alberto, “Campaña para llamar a una estrella Rosalía de Castro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 29 outubro 2019, p. 36.
Dá conta da iniciativa promovida pola Agrupación Astronómica Ío para que a estrela HD
149143 se chame Rosalía e o seu exoplaneta leve o nome de Sar. A iniciativa foi
presentada na Casa das Ciencias herculina polo coordinador da Agrupación Astronómica,
Martín Pawley, e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira.
Martínez, L., “La Fundación Curros Enríquez consigue otro escrito del poeta”, La
Región, “Provincia”, 19 setembro 2019, p. 31.
Informa que a biblioteca da Fundación Curros Enríquez de Celanova se fixo cunha nova
adquisición para os seus fondos bibliográficos: a publicación do informe oral pronunciado
polo avogado Luciano Puga, que se encargou de defender a Manuel Curros Enríquez no
ano 1881 ante a Audiencia da Coruña, cando fora acusado pola súa publicación Aires da
miña terra.
Mateos, Laura, “Día de Rosalía de Castro”, La Región, “xornal escolar”, “encadenados”,
“wikicoñecementos”, 20 febreiro 2019, p. 8.
Con motivo do Día de Rosalía, presenta unha serie de wikicoñecementos agrupados en
torno á música, repasando a musicalización de varios poemas da autora; á lingua galega
explicando que foi percusora no uso culto do galego; á creatividade, sendo fonte de
inspiración para numerosos artistas; e ás novas tecnoloxías, explicando a presenza da súa
figura nas redes.
Martínez, Alberto, “García Calvo: ‘La ruta a Teixido es la pata coja del camino a
Santiago de Compostela”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 8 xuño 2019, p. 37.
Informa da comparecencia no Club FARO de José García-Calvo, coordinador dos
Roteiros Culturais da Universidade de Vigo, que, xunto con Moncho Conde Corbal,
falaron do libro que realizaron, Guía Pelegrinaxe de Ourense a Santo André de Teixido,
unha vía actualizada da que fixeron hai 90 anos Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben Cho
Shey.
Mato, Mar, “A profunda reflexión poética de Bodaño”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21
marzo 2019, p. 36.
Dá conta da homenaxe realizada a Salvador García Bodaño no Día da Poesía na sede da
Real Academia na Galega. O acto abrirao Víctor Feixanes e pecharao Xesús Alonso
Montero e será conducido por Andrea Porto. Os versos de Bodaño serán recitados por
Dores Tembrás, Xulio López Valcárcel, Alba Cid, Baldo Ramos, Luz Pozo, Margarita
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Ledo, Xosé Luís Franco Grande, Darío Xohán Cabana, Helena Villar Janeiro e Marilar
Aleixandre.
Mato, Mar, “Uxía enreda a Martirio, Pedreira y Paris para cantar alalás, copla y jotas en
Vigo”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, “Música para el corazón”, 9 maio 2019, p. 59.
Indica que Uxía presenta en Valencia, no concerto inaugural de Enomusic 2019, o
proxecto Uxía-o (2017), un libro-disco dedicado a Uxío Novneyra.
Mato, Mar, “O profeta do mar que quixo vivir”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 xuño 2019,
p. 19.
Recolle información sobre a peza Bernardino Graña. O home que quixo vivir, documental
dirixido por Xan Leira co que homenaxea ao vate e no que repasa as súas aportacións
literarias, sociais e políticas.
Mato, Mar, “Carvalho Calero acariña as Letras”, La Opinión, p. 33/ Faro de Vigo, p. 35,
“Sociedad”, 19 xuño 2019.
Faise eco da próxima reunión do plenario da Real Academia Galega para votar e decidir
a persoa á que se lle dedicará o Día das Letras Galegas 2020. Apunta que, logo de ser
rexeitada en seis ocasións, a candidatura de Ricardo Carvalho Calero cobra moita forza.
Vaticinan que a súa candidatura tería, como mínimo, uns 22 votos. Recolle declaracións
de Margarita Ledo e Xosé Luís Axeitos.
Mato, Mar, “O ‘boom’ do libro galego na volta ó mundo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20
xuño 2019, p. 41/ La Opinión, “Sociedad”, 24 xuño 2019, p. 21.
Nun artigo sobre obras galegas traducidas a linguas estranxeiras menciona a Manuel
Rivas, o autor galego máis traducido ao inglés, que vén de publicar o título The mouth of
the earth, obra traducida por Lorna Shaughnessy para Poetry Book Society.
Mato, Mar, “A Casa Rosalía de Castro abre unha subscrición popular para sobrevivir nos
vindeiros anos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 30 novembro 2019, p. 36.
Informa da iniciativa que recupera a Casa Rosalía de Castro, que a inicios dos anos 70 do
pasado século organizara unha campaña para o seu mantemento e as súas actividades. A
campaña de subscrición popular está acesa e será presentada no Culturgal.
Mato, Mar, “Sabela, la reina gallega de Youtube”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 11
decembro 2019, p. 55 / La Opinión, “gente”, 12 decembro 2019, p. 54.
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Presenta o top 5 de videoclips en galego máis reproducidos en Youtube, mencionando en
cuarta posición ao grupo De Vacas co seu tema “Rexurdimente”, que homenaxea a
Rosalía de Castro musicando o poema “Nasin cand’as prantas nasen”.
Medrano, C., “Fervenzas Literarias sinala á Libraría Miranda como a cuarta mellor de
Galicia”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 18 xaneiro 2019, p. 21.
Informa de que a revista de Literatura Galega Fervenzas Literarias sinalou Besta do seu
sangue de Emma Pedreira como o mellor libro de narrativa de 2018, e Todo isto antes
era noite de Lucía Aldao como o máis destacado de poesía.
Medrano, Clara, “Bueu despedirá xaneiro entre actos culturais de poesía e literatura”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 25 xaneiro 2019, p. 17.
Informa de varios actos culturais en Bueu, entre eles: a exposición de retratos do fotógrafo
Anxo Cabada “O imaxinario do país. Letras de magnesio”, un “panorama paisaxístico
dos rostros da literatura galega contemporánea”; un recital de poesía conducido por
Xaime Toxo coa participación de Tamara Andrés, Carmen Quinteiro e María Loira Gago;
un encontro co escritor Diego Alfonsín; e a presentación do documental “Vértices de
versos”, seguida dun recital poético a cargo de Lucía Novas, Míriam Ferradáns e Baldo
Ramos.
Medrano, Clara, “Unha dura homenaxe a Bueu”, Diario de Pontevedra, “Diario do
Morrazo”, 23 febreiro 2019, cuberta.
Faise eco da presentación en Madrid da tradución ao castelán da novela de María José
Rodríguez, Por amor a ti, meu fillo.
Medrano, Clara, “Marilar Aleixandre falará de mulleres e literatura en Marín”, Diario
de Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 2 maio 2019, p. 13.
No marco da celebración do evento organizado polo Espazo Feminista de Marín para
conmemorar o Día do Libro, “Unha ollada feminista á literatura”, Marilar Aleixandre
ofrecerá unha charla na biblioteca pública municipal Vidal Pazos, na que falará do papel
da muller na literatura galega e repasará os títulos das obras máis representativas en
galego.
Melchor, Xurxo, “El misterio de ‘Lela’ se va a la tumba”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
15 febreiro 2019, p. 36.
Revela que o autor da música do poema “Lela”, de Castelao, foi o mestre Rosendo Mato
Hermida.
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Méndez, Mila, “Campaña para que una estrella se llame Rosalía de Castro: ‘Ten unha
proxección internacional”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, 29 outubro 2019, p. 24.
Faise eco da proposta de nomear a estrela HD 1419143 Rosalía, salientando a presenza
en Twitter da etiqueta #EstrelaRosalía.
Menéndez, Nacho G., “Antón Lamazares é un pintor poeta. O meu pai foi un poeta
pintor”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 17 abril 2019, p. 43.
Informa da estrea da exposición “Flor Novoneyra” no Museo Provincial de Pontevedra.
A mostra está composta por 36 obras de Antón Lamazares, 37 caligramas orixinais de
Uxío Novoneyra e varias pezas audiovisuais que repasan as vidas do pintor e do poeta.
Apunta que Lamazares coñeceu a poesía de Novoneyra, coñeceu a obra do poeta no ano
1969 no Instituto do Calvario de Vigo da man de Xavier Pousa, o seu profesor de debuxo,
que lle achegou Os Eidos.
Menéndez, Nacho G., “O legado do lugués Xabier P. Docampo reverdece nunha sentida
homenaxe”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 30 maio 2019, p. 41.
Faise eco da homenaxe a Xabier P. Docampo no teatro Rosalía de Castro da Coruña nun
acto organizado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e a
Asociación Cultural Alexandre Bóveda. No acto, participaron amigos do autor como
Alfonso García Sanmartín, Xavier Senín, Fina Casalderrey, Suso de Toro, Xosé Manuel
Pereiro, Manuel Bragado, Paco Martín, María Xeús Fernández, Xosé Cobas e María
Canosa, que lembraron a súa traxectoria cunha conferencia titulada “Xabier P. Docampo
na voz da amizade”. Paula Carballeira tamén repasou a súa vida cun relato oral musicado
por Miro Casabella. Rematou o acto coa lectura de De cores e de amores, de Daniel Laxe
e Leire Bono e de Bolboretas, por parte de Uxía López.
Menéndez Martínez, Marta, “Galicia tiene nombre de mujer”, El Correo Gallego,
“Apóstol 2019”, 25 xullo 2019, p. 29.
Artigo con motivo do Día de Galicia no que indica que ten nome de muller, mencionando
que Galicia foi Penélope no poema de Díaz Castro no que proclamaba “pro ti envólveste
en sabas de mil anos i en sonos volves a escoitar a chuva”. Cita tamén a Álvaro Cunqueiro:
“a Compostela se acerca uno como quien se acerca al milagro”.
Miranda, Fernando, “Rosalía”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, 23 febreiro
2019, cuberta.
Fernando Miranda lembra o 135 aniversario do pasamento de Rosalía de Castro e indica
que o libro de Montse Fajardo, Invisibles, se representará teatralmente o 23 de febreiro
no Grove e o 24 de febreiro, Día de Rosalía, en Moaña.
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Molezún, Fernando, “Viñetas desde o Atlántico apuesta por una visión más alternativa
del cómic”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 31 maio 2019, p. 3.
No marco da última edición de Viñetas dende o Atlántico, amenta a participación de
Yolanda Castaño presentando o seu cómic poético O puño e a letra (2018).
Montero, Luis, “Centos de persoas enchen o Principal coa visita de Zurita”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 22 marzo 2019, p. 35.
Informa da participación de Rúl Zurita no arranque de “Alguén que respira!”, que estivo
acompañado por Anxo Quintela e Silvia Penas. Nesta xornada inaugural, reuniuse o grupo
Ronseltz e interviñeron voces como Gologona Anghel, Estevo Creus, José Luís Piquero,
Sònia Moll e Pilar Pallarés. Xosé Luís Méndez Ferrín leu o manifesto do Día Mundial da
Poesía.
Montero, Luis, “Santiago, sede do I Congreso Internacional do Teatro Galego”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 27 marzo 2019, p. 38.
Indica que a Cidade da Cultura de Galicia acollerá entre o 25 e o 28 de marzo o I Congreso
Internacional do Teatro Galego. Na presentación do encontro participaron Dolores
Vilavedra, Inma António Souto, Goretti Sanmartín e Anxo Lorenzo. Serán nomeados
membros de honra Manuel Lourenzo, Luís Álvarez Pousa e María Xosé Queizán.
Montero, Luis, “Comeza hoxe o III encontro de Escritores de Iria Flavia”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 19 novembro 2019, p. 40.
Dá conta do III Encontro de Escritores de Iria Flavia, no marco do trixésimo aniversario
da concesión do Nobel de Literatura a Camilo José Cela. As instalacións da fundación,
que leva o nome do autor, acollerán diversas mesas redondas, moderadas por Adolfo
Sotelo Vázquez, Ernesto Sánchez Pombo, Laura Revuelta, Sergio Vila-SanJuán e Blanca
Berasátegui, Participarán unha vintena de autores como Antonio Álamo, Ledicia Costas,
Xosé Carlos Caneiro, Estíbaliz Espinosa, Carlos Castán ou Lucía Etxebarría, entre outros.
Montero, Luis, “Recoñecemento a Marina Mayoral por defender un mundo máis digno”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 20 novembro 2019, p. 46.
Faise eco do acto celebrado na Biblioteca de Galicia no que Marina Mayoral recolleu o
IX Premio Voz da Liberdade. O xurado destacou a valía da súa obra literaria e as súas
achegas sobre figuras como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán ou Valle-Inclán, así
como tamén a súa “constante defensa do dereito de expresión e de opinión, e a
reivindicación do papel da muller no ámbito da literatura e da sociedade en xeral”. Marina
Mayoral explicou que en marzo se reeditará o seu Recóndita armonía e que en breve sairá
un volume sobre Follas Novas de Rosalía de Castro, en colaboración con Blanca Ana
Roig. O acto guiouno o presidente do centro PEN Galicia, Luís González Tosar, xunto
Ánxela Gracián, Bieito Iglesias, Xabier Castro Martínez, Inma López Silva, Pablo Rubén
Eiré, Luís Menéndez, Xosé Ramón Pena e Manuel Guede.
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Montero, Tamara, “As 500 crónicas dun inconformista”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
7 febreiro 2019, p. 35.
Informa do traballo de recompilación de Xosé Ramón Fandiño, publicado baixo o título
O ollar clarividente de Isaac Díaz Pardo e editado por Andavira e o Consorcio de
Santiago. O volume recolle 514 artigos que Isaac Díaz Pardo publicou na prensa galega
dende o ano 1963 até o 2009.
Montero, Tamara, “Teatrofílicos dende hai dezaseis anos”, La Voz de Galicia, “El
comarcal de Santiago”, n.º 2, “Vedra”, abril 2019, p. 11.
Artigo con motivo da décimo sexta edición de Teatrofilia, da man da Asociación Cultural
Papaventos.
Montero, Tamara, “A rosa de cen follas’ de Ramón Cabanillas reverdece en xaponés”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 xullo 2019, p. 31.
Faise eco da tradución da obra de Ramón Cabanillas, A rosa de cen follas, ao xaponés,
da man de Takekazu Asaka. Recolle as declaracións do autor, que salienta a dificultade
de verter a obra á lingua nipoa. Na presentación do volume, o tradutor estivo acompañado
por Anxo Angueira, Francisco Fernández Rei e Valentín García.
Montero, T. e P. Calveiro, “Compostela a través del espejo”, La Voz de Galicia, “Al
Sol”, “O Apóstolo”, 25 xullo 2019, p. 39.
Informa da celebración do 25 de xullo en Santiago de Compostela, na que se renderá
homenaxe a mulleres que fixeron Compostela: Rosalía de Castro, María Vázquez Suárez,
Francisca de Isla Losada, Herminia Fariña Cobián, Ofelia Nieto, Rosa López Cobián,
María Valverde, Lucía Freitas, Nerea Barros, Helena Villar, Dorotea Bárcena, Antía Cal,
Ángeles Vilariño, Vero Boquete e Xohana Torres. Emprega o verso desta última, “nós
tamén navegar”.
Monxardín, Afonso V., “Día de nós”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El
Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, pp. 32-33.
Artigo con motivo da celebración do Día de Galicia no que lembra que estamos no ano
véspera do centenario da revista Nós. Sobre literatura, cita dende a escrita dos clásicos
recentes, como Blanco Amor ou Cunqueiro, que chegamos a unha literatura grande e
potente. Salienta grandes éxitos aquí e fóra coma os de Manuel Rivas e Domingo Villar.
Mosquera, Marcos, “Pablo López Orosa, el periodista que vivió para contar historias”,
La Opinión, “A Coruña”, “Obituario”, 17 novembro 2019, p. 6.
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Dá conta do pasamento de Pablo López Orosa, o 16 de novembro de 2016 e repasa toda
a súa traxectoria como xornalista e autor.
Mosteiro, Marga, “Aquí fixo noite Giner de los Ríos”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 15 febreiro 2019, p. L2.
Artigo sobre os edificios de Santiago de Compostela con placas que lembran a estancia
de visitantes ilustres, entre as que destacan a presenza de Rosalía de Castro e Manuel
Murguía.
Mosteiro, Marga, “Mercedes Franqueira e Marcos Lorenzo. ‘A chamada a participar
doutros barrios reflexa o espírito do Banquete de Conxo”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “En primera persona”, 7 abril 2019, contracuberta.
Artigo sobre a Festa do Banquete de Conxo no que se fai alusión ás figuras do
Rexurdimento, que asistiron ao Banquete de 1856.
Muñíz, Manuel, “Mi sangre es aldeana y pinto al poeta de la aldea”, ABC, “ABC
Cultural”, “Arte”, “Pintura”, 4 maio 2019, p.22.
Recolle unha entrevista con Antón Lamazares, pintor que escolleu a Uxío Novneyra como
inspiración, creando a mostra Flor Novoneyra.
N. G. M., “Lugo recuerda al escritor Isidro Novo”, El Progreso, “Lugo”, 2 febreiro 2019,
p. 8.
Informa da homenaxe con motivo do primeiro aniversario do falecemento de Isidro Novo
e indica que se presenta un volume dedicado ao autor, Isidro Novo 1951-2018, unha
biografía na que se retratan diferentes épocas.
N. G. M., “Extraordinario’, de Antón Lopo, primera novela en gallego que recomienda
el Pen de EE.UU.”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 27 decembro 2019, p. 45.
Informa que o Pen de Estados Unidos recomenda por primeira vez unha novela en galego,
Extraordinario, de Antón Lopo. Acadou o recoñecemento a través da tradución realizada
por Jacob Rogers. Lembra que a obra xa con anterioridade acadara o Premio da Crítica
Española á mellor novela en galego no ano 2018 e o Premio Repsol.
N. G. M., “Extraordinario’ primera novela en gallego que recomienda el Pen de EE.UU.”,
Diario de Pontevedra, “Sociedad”, “Vivir aquí”, 27 decembro 2019, p. 44.
Faise eco do recoñecemento que obtivo Extraordinario, de Antón Lopo, sendo a primeira
novela en galego que recomenda o PEN de Estados Unidos logo de ser traducida por
Jacob Robers.
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N. S., “Los libros más singulares del Gaiás”, ABC, “Galicia”, 24 abril 2019, p. 65.
Dá conta da exposición na Cidade da Cultura titulada “Descubriendo obras singulares de
la Biblioteca de Galicia”, na cal se pode ver o primeiro cómic en galego e a primeira
edición de Follas Novas, publicada na Habana en 1880.
Neira, Nieves, “Un centenar de personas reivindica en Friol la figura de Xan de
Forcadas”, El Progreso, “Comarcas”, 19 maio 2019, p. 23.
Artigo sobre as VII Xornadas de Interpretación e Dinamización do Medio Rural
organizadas por Carballo Vivo, nas que se puxeron en valor a traxectoria de Xan de
Forcadas, filántropo amigo de Castelao, Vicente Risco e Antonio Fraguas.
Neira, Nieves, “Carlos Oroza regresou á ‘casa de pedra e cal vella’ nos Eidos”, El
Progreso, “Vivir”, 24 agosto 2019, p. 50.
Salienta a participación de Carlos Oroza no Festival dos Eidos, festival que pon en valor
a figura de Uxío Novoneyra e que celebra a súa quinta edición.
Neira, Nieves, “Ferrín encheu o Courel de neve no Festival dos Eidos”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, p. 52/ El Progreso, “Vivir”, 25 agosto 2019, p.
40, 25 agosto 2019.
Nova sobre o Festival dos Eidos celebrado no Courel, que contou coa presenza de Xosé
Luís Méndez Ferrín, Rafa Lobelle, Fátima Delgado, Miguelanxo Lar, Lito de Álvarez e
Pablo Fidalgo Lareo. A poesía escénica de Iria Pineheiro e o contacontos da man de Brais
Mouren poñen o broche final a esta edición do festival.
Neira, Nieves, “O Camiño pola rota do verso”, El Progreso, “Comarcas”, 9 outubro 2019,
p. 19.
Faise eco da creación da primeira residencia literaria itinerante que se desenvolve no
Camiño entre O Cebreiro e Compostela na que participaron cinco poetas procedentes de
Arxentina, Cuba, Brasil, Colombia e Galicia (Fátima N. Delgado).
Neves, Fernando, “Compostela conmemora por todo o alto o Día de Rosalía”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 25 febreiro 2019, p. 28.
Informa da celebración do Día de Rosalía con motivo do 182 aniversario do seu
nacemento en Santiago de Compostela e en Padrón. As actividades incluíron música,
poemas e “Caldo de Gloria”.
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Nicolás, Ramón, “2020: o ano de Nós”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Análise as letras
galegas no vindeiro ano”, 28 decembro 2019, p. 31.
Indica que a atención literaria do ano 2020 se centrará no centenario da revista Nós e de
Díaz Pardo e no Día das Letras Galegas que se adicará a Ricardo Carvalho Calero.
Salienta que tamén sería de xustiza evocar o cincuenta aniversario do falecemento de
Manuel Puente, os cen anos da morte de Luís Otero Pimentel e de Ramón Armada
Teixeiro. Tamén destaca o centenario da publicación da primeira edición de Do ermo, de
Noriega Varela; e da novela Néveda, de Francisca Herrera Garrido.
Nogueira, Arancha, “De bazos, fogares e presentes”, Sermos Galiza, n.º 329,
“fóradeserie”, “novidade”, 10 xaneiro 2019, p. 7.
Arancha Nogueira reflexiona sobre a súa obra, Spleen en catro tempos (Toxosoutos,
2018), obra que pretende ser un berro colectivo que evidencie a necesidade de contar as
nosas historias e dignificar a xeración millenial. Nogueira apunta que o spleen se fai en
catro tempos: exterior/día, interior/día, exterior/noite e interior/noite, “porque o
temperamento dun lugar constrúese tamén nuns interiores profundamente políticos”.
Novás, G., “Facer do canto un abeiro liberador”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 marzo
2019, p. 36.
Informa da homenaxe ao poeta Salvador García-Bodaño que tivo lugar na sede da Real
Academia Galega, na que participaron Arcadio López-Casanova, Miro Casabella, Víctor
F. Freixanes e Andrea Porto, entre outros.
Nóvoa, Celia D., “Día da Galiza Mártir: a semente de Alexandre Bóveda continúa a
florecer en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 17 agosto 2019,
p. 10.
Con motivo do Día da Galiza Marter, amenta a Castelao: “querían enterrar cadáveres,
pero enterraban semente”.
O. B., “Marcos Calveiro. ‘Onde eu cazaba ras de pequeno agora está a estación de
autobuses”, Diario de Arousa, “Especial Festa da Auga-San Roque”, “San Roque 2019”,
14 agosto 2019, p. 8.
Indica que o autor Marcos Calveiro, autor do éxito de vendas O Xardineiro dos ingleses,
que leva xa cinco edicións, será o pregoeiro da Festa da Auga de Vilagarcía.
O. U. V., “La Real Academia Galega y la Academia Brasileira de Letras firman un
acuerdo de amistad y colaboración”, El Ideal Gallego, p. 36/ Diario de Ferrol, p. 37,
“Sociedad”, 11 xaneiro 2019.
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Informa de que a Real Academia Galega e a Academia Brasileira de Letras asinaron un
acordo de amizade e colaboración, coa finalidade de “estreitar a relación entre a área
cultural lingüística brasileira e a galega”, segundo declarou o presidente da RAG Víctor
F. Freixanes. Nos discursos de Freixanes e de Marco Lucchesi, o seu homólogo brasileiro,
estivo presente a figura de Nélida Piñón, descendente de emigrantes galegos e primeira
muller en presidir a Academia Brasileira de Letras.
O. U. V., “Un paseo literario percorre a historia mariñeira da cidade das mans de Xurxo
Souto e a súa novela”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 12 maio 2019, p. 12.
Faise eco do paseo organizado por Xurxo Souto para amosar os recunchos máis literarios
da cidade da Coruña e a súa tradición marítima, tendo como fío condutor o seu libro A
Gran Travesía de Chiruca Macallás (2018).
O. U. V., “O teatro Rosalía acollerá a amigos e cidadáns para render homenaxe a Xabier
P. Docampo”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 29 maio
2019, p. 36.
Dá conta da homenaxe a Xabier P. Docampo na praza González Dopeso nun acto que
será conducido por Yolanda Castaño e no que participarán amizades do homenaxeado
como Suso de Toro, Fina Calderrey ou Miro Casabella.
O. U. V., “Viñetas desde o Atlántico tomará por primera vez las calles con una de sus
exposiciones”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”, 31 maio
2019.
Informa da presenza do humorista gráfico Abel Alves, autor de obras como A tumba de
Breogán e de Yolanda Castaño, que mestura o seu labor poético coas ilustracións de
diversos autores gráficos creando un libro de banda deseñada poética.
O. U. V., “La Feria del Libro acercará un año más la literatura a las calles coruñesas”,
Diario de Ferrol, p. 37, “Sociedad”, “Reportaje”, 30 xullo 2019.
Recolle información sobre a Feira do Libro, que ten lugar entre o 1 e o 11 de agosto na
cidade da Coruña, cita á que acudirán autores como Domingo Villar ou Xurxo Souto.
O. U. V., “Pilar Pallarés inaugura a Feira do libro coa lembranza da súa infancia nas
casetas”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 agosto 2019, p. 36.
Faise eco do discurso de inauguración da Feira do Libro da Coruña de Pilar Pallarés, que
recordou a Luísa Villalta e Xabier P. Docampo e mencionou a Manuel Rivas. Tamén se
indica que a feira traerá a escritores como Manuel Rivas ou Domingo Villar.
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O. U. V., “Las viñetas e historietas reunirán otro año más a aficionados y entendidos por
toda la ciudad”, Diario de Ferrol/ Diario de Arousa/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 6
agosto 2019, p. 37.
Artigo que dá conta do novo certame de “Viñetas desde o Atlántico”, dirixido por
Miguelanxo Prado, e no que participará Yolanda Castaño, entre outros.
O. U. V., “Xulia Vicente. ‘Emma Ríos foi un dos meus exemplos nos cómics”, Diario de
Ferrol/ Diario de Arousa/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 9 agosto 2019, p. 37.
Informa da presenza de Xulia Vicente en “Viñetas desde o Atlántico”, onde presentará o
seu proxecto didáctico O tempo cronolóxico. Entre os seus referentes, Xulia Vicente
amenta a Emma Ríos.
O. U. V., “Un mar de páginas antiguas y de ocasión entre los que navegar en busca de
una edición especial”, El Ideal Gallego/ Diario de Arousa, p. 36, “Sociedad”,
“Reportaje”, 16 agosto 2019.
Recolle información sobre a nova edición da Feira do Libro antigo na cidade herculina
até o día 29 de agosto.
O. U. V., “En busca del récord Guinness con una colección de más de 4.000 libros
dedicados por sus autores”, El Ideal Gallego/ Diario de Ferrol/ Diario de Arousa, p. 37,
“Sociedad”, “Reportaje”, 20 agosto 2019.
Artigo sobre a biblioteca persoal que busca o récord Guiness. Na súa colección, Ángel
Patricio Rodríguez Argibay conta con títulos de Ánxel Fole e Darío Xohan Cabana.
O. U. V., “Miro Casabella, Uxía e Molime renderán tributo a Manuel María no seu ‘teatro
preferido’, o Rosalía”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 setembro 2019, p. 36.
Faise eco do acto homenaxe a Manuel María o 25 de setembro no teatro Rosalía de Castro,
a edición número once de “Lúas de Outono”, que contará coa participación de Miro
Casabella, Uxía, Molime, Xurxo Souto, Jesús Celemín, Alberto Ansede e Saleta Goi.
O. U. V., “Budiño pasa de crear ‘poesía instrumental’ a poner voz a las canciones de su
último disco, ‘Fulgor”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 11 outubro 2019, p. 36.
Faise eco da publicación do novo disco de Budiño, cuxas letras nacen de poemas de Antía
Otero, entre outros.
O. U. V., “Comienza la campaña para nombrar como Rosalía de Castro a una estrella de
la constelación de Ofiúco”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 29 outubro 2019, p. 36.
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Recolle a proposta para poñerlle o nome “Rosalía de Castro” á estrela HD 1419143: e, ao
seu exoplaneta, “Sar”.
O. U. V., “Palabras luminosas de doce poetas y seis compositores interpretadas por
Cantabile”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 29 outubro 2019, p. 36.
Informa da estrea no Teatro Colón do proxecto “Palabras de luz”, que reúne a doce poetas:
Anxo Angueira, Antía Otero, Baldo Ramos, Carlos Negro, Celso Fernández Sanmartín,
Dores Tembrás, Estíbaliz Espinosa, Eva Veiga, Lucía Cernadas, Manuel Rivas, María
Lado e Pilar Pallarés. Aos autores musicaranos os compositores Federico Mosquera,
Fernando Buide, Juan Durán, Jesús Rodil, María Mendoza e Octavio Vázquez. A voz
correrá a cargo do coro Cantabile.
Ocampo, E., “Raíces gráficas de ‘Seis poemas galegos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 23
febreiro 2019, p. 39.
Repasando a historia da escrita de Seis poemas galegos, de Federico García Lorca, faise
eco na edición facsimilar que publica a editorial Alvarellos, que incorpora, comentadas,
dez imaxes do poeta nas súas viaxes a Galicia.
Ocampo, E., “Diez colectivos y asociaciones impulsan a Chano Piñeiro al Día das Letras
Galegas 2020”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 25 febreiro 2019, p. 15.
Faise eco da proposta para a candidatura do cineasta Chano Piñeiro para o Día das Letras
Galegas 2020, promovida por Francisco Rozados. Entre as adhesións están a Irmandade
da Sanidade Galega, a Fundación Lois Peña Novo, a Asociación de Funcionarios para a
Normalización Lingüística de Galicia, a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, a
Academia Galega do Audiovisual, o Ateneo de Pontevedra, a Fundación Carlos Velo, a
Escola de Imaxe e Son de Vigo, o Colexio de Boticarios de Pontevedra e a Academia de
Farmacia de Galicia.
Ocampo, E., “La novela negra, de luto en Galicia”, Faro de Vigo, p. 33/ La Opinión, p.
27, “Sociedad”, 18 xullo 2019.
Con motivo do falecemento de Andrea Camilleir, recolle as declaracións de autores do
noso sistema literario que cultivan o seu mesmo xénero, a novela negra, Diego
Ameixeiras, Domingo Villar e Pedro Feijoo.
Ocampo, E., “Rompente vuelve para quedarse”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 4 outubro
2019, p. 42.
Apunta que a reaparición do grupo poético Rompente no festival Kerouac en Vigo sexa
o posíbel xerme dunha nova andadura do grupo.
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Ocampo, E., “El ‘renacer’ de la Rosalía más ecologista”, La Opinión, “Sociedad”, 6
novembro 2019, p. 34.
Dá conta da edición facsimilar e ilustrada de El primer loco, de Rosalía de Castro, obra
que aborda a relación da autora coa psiquiatría e co espiritismo. A edición conta cunha
análise de María do Cebreiro e Germán Labrador.
Ocampo, E., “Villares: ‘A capacidade de internacionalización de Galicia é superior á
media de España”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 decembro 2019, p. 32.
Antón Costas, loando a busca da identidade de Galicia na obra de Ramón Villares,
salienta que a historia de Galicia é algo máis que un episodio local e cita o verso de
Rosalía de Castro “toda a terra é dos homes”.
Ocampo, Elena, “Queizán: ‘Os asasinatos machistas non son unha lacra; é un inmenso
holocausto”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 xaneiro 2019, p. 33.
Dáse conta da conferencia de María Xosé Queizán e Mónica Bar no Club FARO “O
feminismo hoxe; xuntas e fortes”, introducida por Marga do Val. Na conferencia fíxose
referencia á Festa da Palabra silenciada e a Rosalía de Castro.
Ocampo, Elena, “Desvelan a descoñecida pegada de García Lorca en Vigo, que foi
rodada en Príncipe en 1932”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 23 febreiro 2019, p. 38.
Faise eco da conferencia sobre García Lorca en Galicia en Club FARO da man do
fotohistoriador Carlos Castelao e o editor e divulgador cultural Herique Alvarellos.
Recolle a acción impulsada por Alvarellos Editora de establecer o día 25 de outubro como
“Día de Lorca en Galicia”. Na presentación, amosáronse imaxes en movemento do poeta
en Galicia, camiñando pola rúa Príncipe de Vigo coa súa compañía “La Barraca”.
Ocampo, Elena, “Mayoral: ‘Una conversación que escuché en Galicia hizo resurgir un
fantasma literario”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21 marzo 2019, p. 33.
Informa da conferencia “La única mujer en el mundo”, na que Xesús Alonso Montero
fala sobre a obra de Marina Mayoral, asegurando que o seu talento narrativo bebeu de
Emilia Pardo Bazán ou, como estudosa, de Rosalía de Castro.
Ocampo, Elena, “García Negro: 'Rosalía de Castro inaugura a conciencia de xénero na
cultura galega”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 9 maio 2019, p. 31.
Recolle a comparecencia no Club FARO de Pilar García Negro, María Xesús Lama e
María Xosé Porteiro sobre Rosalía de Castro, na que percorreron os seus títulos, as
temáticas das súas obras e presentárona como inauguradora da modernidade nas letras
galegas e da conciencia de xénero na historia e cultura galegas.
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Ocampo, Elena, “La Rosalía ecologista que renace de su última novela”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 6 novembro 2019, p. 39.
Informa da nova edición facsimilar da obra El primer loco de Rosalía de Castro publicada
pola editorial Alvarellos e o Consorcio de Santiago. A edición inclúe o estudo literario e
histórico de María do Cebreiro e Germán Labrador.
Olveira, Alexandre D., “Retrato dunha muller universal: escribe en galego tan ben coma
en inglés ou alemán”, El Correo Gallego, “ECG Dominical”, 19 maio 2019, p. 2-3.
Artigo sobre Ursula Heinze de Lorenzo, nacida en Alemaña en 1941, no que repasa a súa
traxectoria vital, académica e literaria, facendo especial fincapé nas publicacións que fixo
en galego, así como nas traducións que verteu do alemán.
Ópez, Belén, “A revolución segundo Marina Colasanti ou Roger Mello”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 14 febreiro 2019, p. 12.
Informa da programación do Salón do Libro, no que se enmarca o II Congreso de
Mediación Lectora, que terá lugar entre do 27 ao 30 de marzo e no que participarán
autores brasileiros, portugueses e africanos.
Orge, María, “Namorar coma antes”, El Progreso, “Revista”, “San Valentín”, 9 febreiro
2019, p. 4.
Artigo sobre a historia de amor entre Helena Villar e Xesús Rábade no que se menciona
que da súa relación epistolar xurdiron os poemarios No aló de nós e O sangue na paisaxe.
Otero, Marta, “A Coruña se viste de cómic”, La Opinión, “A Coruña”, “Fiestas de María
Pita’ 19”, 3 agosto 2019, p. 8.
Dá conta da nova edición de “Viñetas desde o Atlántico”, que se celebrará na cidade da
Coruña entre os días 5 e 11 de agosto. Entre os autores galegos, destaca a presenza de
Yolanda Castaño.
Otero, Marta, “A cidade agochada nos libros”, La Opinión, “A Coruña”, “A Coruña”, 25
outubro 2019, p. 10.
Informa da nova edición de “Paseos pola Coruña Literaria”, con catro itinerarios que
xirarán arredor das figuras e obras de Antonio Sandoval, Luísa Villalta, Dores Tembrás
e Tito Pérez.
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Outeiro, M., “Cara á primavera cultural amesá co ‘Mago de Oz’, Susana Seivane e ruta
tributo a Rosalía de Castro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de
Santiago. Val do Dubra”, 15 febreiro 2019, p. 31.
Con motivo do 182 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, terá lugar en Ames
unha gala para conmemorar a eferméride.
Outeiro, M., “Rosalía salta á Rede e a súa ruta busca o interese cultural”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 18 febreiro 2019, p. 25.
Informa do itinerario organizado polos concellos de Ames, Padrón, Brión e Santiago para
homenaxear a Rosalía de Casto. Indica tamén que o 24 de febreiro se realizarán as
iniciativas “Café con verso” e “Caldo de Gloria” e apunta a que no mes de marzo está
previsto o evento “Rosalías da vida”.
Outeiriño, Maribel, “Cunqueiro gana el nadal con Orestes”, La Región, “Hemeroteca”,
“Historia en 4 tiempos”, “Hace 50 años”, 13 xaneiro 2019, p. 32.
Lembra unha noticia do 13 de xaneiro de 1969, que informa de que Álvaro Cunqueiro foi
galardoado co Premio Nadal pola súa novela Un hombre que se parecía a Orestes.
P. F. E., “Baiona inaugura mañana ‘Camiño a Dentro”, Atlántico Diario, “Área
Metropolitana;” “Val Miñor”, 2 outubro 2019, p. 21.
Informa do proxecto de promoción do Camiño Portugués da Costa, “Camiño a Dentro”,
que inclúe unha actuación de Dores Tembrás, que desenvolverá unha acción poética.
P. O. C., “Literatura y gastronomía en el Parador de Santiago”, La Opinión, “A Coruña”,
5 abril 2019, p. 4.
Informa da xornada no Parador de Santiago na que se dá a coñecer a cociña que recolle
Cunqueiro nas súas obras: as ostras en escabeche, o bacallau con mazás asadas, as
albondeguiñas de galiña con picante e, de sobremesa, a colineta e o requeixo.
P. O. C., “O himno galego celebra 112 anos de historia”, Faro de Vigo/ La Opinión, “Día
de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 2.
Lembra o 112 aniversario do himno galego, Os pinos, de Eduardo Pondal, musicado por
Pascual Veiga. Explica que a música e o texto do himno foron compostas no 1890 para
un certame musical do Orfeón da Coruña. Salienta que a estrea da peza no Gran Teatro
do Centro Galega da Habana iniciou a súa consolidación como símbolo de Galicia. Outro
fito foi a súa interpretación en Mondoñedo, para recibir os restos de Pascual Veiga en
1912. Soou cinco anos máis tarde na despedida de Eduardo Pondal.
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Palacios, Xosé María, “Todo pola gloria dun poeta morto”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 maio 2019, p. 40.
Faise eco da proposta da asociación Avelino Díaz para conseguir que se homenaxee ao
poeta da diáspora porteña co Día das Letras Galegas. Repasa a obra literaria do autor, que
en vida publicou dous libros en galego, Debezos e Pallaregas. Remarca o seu papel na
diáspora Arxentina e a súa relación con Castelao.
Paleo, José M., “El concierto de la cantante lírica Andrea Pousa encandiló al público en
la casa de la cultura de Burela”, El Progreso, “A Mariña”, 20 maio 2019, p. 22.
Apunta que no concerto de Andrea Pousa en Burela, a artista interpretou temas coñecidos
como “Negra sombra”. A súa actuación formou parte do programa do Concello polo Día
das Letras Galegas.
Palleiro, Verónica, “Un cuento 100% ponteareano”, Faro de Vigo, “CondadoParadanta”, “Área Metropolitana”, “Ponteareas. A Cañiza. As Neves. Crecente. Covelo.
Arbo. Salvaterra. Mondariz. Mondariz Balneario”, 26 maio 2019, p. 16.
Nota que informa da participación de vinte e oito mozos de entre 10 e 17 anos, estudantes
da Escola de Arte de Ponteareas, como ilustradores do libro distribuído en 2019 pola
Concellería de Cultura da vila, Do dereito e do revés, un conto escrito pola mestra Susana
Lamela coa colaboración do seu alumnado, protagonizado por Lía, un carballo moi
especial. Explícanse as distintas fases da creación e as técnicas de debuxo empregadas:
acuarelas e ceras.
Palleiro, Verónica, “Propuesta ponteareana para que Vidales Tomé protagonice las
Letras Galegas de 2021”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Condado. Paradanta”, 6
agosto 2019, p. 13.
Informa da petición por parte de Miguel Novoa para que se lle dediquen as Letras Galegas
2021 ao deseñador alfombrista Vidales Tomé.
Palomanes, Paula, “O Museo da Limia reabre con dous escritores locais”, La Región, “A
Limia”, 25 xaneiro 2019, p. 28.
Informa da celebración no Museo da Limia das xornadas "A palabra e o son", nas que os
escritores limiaos Sheila Fernández Conde e Xabier Xil Xardón presentarán as súas obras,
tituladas Agora entramos nós e Detéxtonos, respectivamente. Indica que estarán
acompañados da música e recital de Leo i Arremecághona.
Palomanes, Paula, “Xinzo reedita a semana adicada a Carlos Casares”, La Región, “A
Limia”, 8 febreiro 2019, p. 26.
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Indica que por segunda vez en Xinzo se dedicará unha semana a Carlos Casares, do 8 ao
13 de abril, que contará cun proxecto didáctico interactivo (“Xogo do Papío”), unha
exposición na Casa da Cultura e na que se celebrarán dous concursos, “A galiña azul” e
“Capas para as Letras Galegas”.
Palomanes, Paula, “Una obra teatral recordará la historia del ingeniero España”, La
Región, “Monterrei”, 21 marzo 2019, p. 28.
Informa que o grupo Chévere está a documentarse para realizar unha obra sobre José
Fernández España.
Palomanes, Paula, “Alba Castillo Costa. ‘Que Zara quiera apostar por mi trabajo es un
subidón y un gran premio a mi esfuerzo”, Atlántico Diario, “Vigo”, 7 setembro 2019, p.
14.
Entrevista a Alba Castillo Costa, ilustradora do libro Pioneiras 2.
Parada, A., “Rianxo. La unión perfecta entre cultura y naturaleza”, La Voz de Galicia,
“Especial turismo en Barbanza Muros Noia”, 8 xuño 2019, p. 4.
Artigo sobre a vila de Rianxo, berce de literatos como Castelao, Rafael Dieste ou Manuel
Antonio.
Parada, Patricia, “Un pregón marcado por la rima y el verso”, Faro de Vigo, “Faro de
verano”, “Sociedad”, 25 agosto 2019, p. 32.
Recolle información sobre o pregón das Festas do Cristo en Cangas, da man de María
Dolores González Chamadoira, Chamadoira do Casal.
Pardo, Alicia, “A poeta Yolanda Castaño presenta a súa Residencia Literaria 1863”, La
Opinión, “A Coruña”, 22 febreiro 2019, p. 10.
Informa sobre a Residencia Literaria 1863, presentada por Yolanda Castaño, un espazo
de xestión cultural que acolle un programa de residencias literarias que conectarán a
escritores galegos con autores doutras nacionalidades.
Pardo, Alicia, “A experiencia do coma, en son e imaxes”, La Opinión, “A Coruña”, 14
marzo 2019, p. 8.
Indica que o libro Michigan/Acaso Michigan, de Antón Reixa, se converte agora nunha
videoinstalación na Fundación Luis Seoane.
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Pardo, Alicia, “Seoane, a pluma como pólvora”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 19 xuño 2019, p. 12.
No marco do programa “ActuaACoruña”, indica que se ofrecerá un coloquio sobre Luís
Seoane da man de Santiago Fernández e Manuel Lourenzo, que repasarán o seu perfil
poético e teatral.
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, “En respuesta a Jesús Alonso Montero et alii”,
El Correo Gallego, “ECG dominical”, 22 setembro 2019, pp. 2-3.
Artigo no que defende que a disolución do Seminario de Estudos Galegos non tivo lugar
en 1936, senón en abril de 1940, logo de reunírense varios membros da súa directiva co
reitor da Universidade de Santiago, Carlos Ruiz del Castillo.
Paz, B. “O Foxo dedícalle un recuncho ó crítico literario Armando Requeixo”, Diario de
Pontevedra, “Deza”, “Tabeirós”, 29 marzo 2019, p. 24.
Informa que o alumnado e o profesorado do colexio O Foxo lle rendeu unha homenaxe a
Armando Requeixo, na cal se plantou unha árbore, se recitou a Cunqueiro e onde se lle
dedicou un recuncho na biblioteca do centro. Presentouse tamén o número 217 do seu
boletín, “Pereiriños”, no que se recollen datos biográficos de Requeixo e se menciona o
seu blog “Criticalia”.
Paz, Blanca, “Hervidero de público en Lalín en la Feira do Cocido más primaveral que
se recuerda”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 14 febreiro 2019, p. 21.
Indica que na Feira do Cocido de Lalín se recordou a Rosalía de Castro, recollendo as
declaracións da presidenta da Deputación, Carmela Silva, que apuntou que, como na súa
poesía “a nosa identidade non se constrúe nas urbes, senón nas aldeas”.
Paz, José, “Bibliotecas con acento ourensano”, La Región, “Ourense”, 13 xaneiro 2019,
p. 18.
Crónica na que se sinala que na Biblioteca da Deputación de Ourense se atopan as
bibliotecas persoais de destacados escritores e intelectuais, como Ben-Cho-Shey (Xosé
Ramón Fernández Oxea), Eduardo Blanco Amor, Benito Fernández Alonso, Xesús
Alonso Montero ou Manuel Albendea.
Pena, H., “Festival da Poesía. Salvaterra: Rebeldía e dignidade galega”, Sermos Galiza,
n.º 361, “fóradeserie”, 29 agosto 2019, pp. 2-3.
Artigo sobre o Festival de Poesía do Condado, creado en 1981, que celebra a súa XXXIII
edición. Lembra aos seus fundadores, e figuras que pasaron polo seu cartel como Manuel
Rivas, María do Carme Kruckenberg, Manuel María, Xosé Neira Vilas, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Bernardino Graña, María do Cebreiro ou Marta Dacosta.
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Pena Dopazo, Lúa, “Lugo despide al polifacético activista Xohán Rompe”, El Progreso,
“Lugo”, 27 xullo 2019, p. 5.
Faise eco do pasamento de Xoán Manuel García Gozález, Xohán Rompe, e repasa a súa
traxectoria vital e literaria.
Penas, Ánxeles, “Abelenda”, La Voz de Galicia, “Deportes”, 29 marzo 2019, p. 38.
Nunha columna sobre o pasamento de Alfonso Abelenda, faise referencia ao macabrismo
de Castelao.
Penelas, S., “Un callejero con grietas... de género”, Faro de Vigo, “Vigo”, 7 maio 2019,
p. 7.
Amenta rúas viguesas con nome de escritoras como Rosalía de Castro, María Xosé
Queizán e Xohana Torres.
Pérez, Adrián, “El legado de Cunqueiro es un tesoro para esta ciudad”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 1 marzo 2019, p. 18.
Faise eco da doazón que César Cunqueiro, fillo de Álvaro Cunqueiro, entregou á
Fundación Penzol. O material doado ocupa once caixas de arquivo, dúas carpetas e
sesenta separatas con traballos sobre a obra do escritor.
Pérez, Irene, “Unha labor ‘heroica’ entre libros”, La Opinión, “A Coruña”, “Fiestas de
María Pita’19”, 31 xullo 2019, p. 10.
Informa sobre o pregón de Pilar Pallarés na Feira do Libro da Coruña, no que cualificou
de “heroico” o labor das bibliotecas e librarías de Galicia e no que relata a importancia
que tivo para ela o descubrimento da escrita de Eduardo Blanco Amor.
Pérez , Mariló, “Reinterpretar a Celso Emilio”, La Región, “Agenda”, “Exposición”, 5
setembro 2019, p. 18.
Indica que o artista Xosé Poldras presenta na Casa dos Poetas “O neno preguntaba”, unha
carpeta de gravados inspirados no poema homónimo de Celso Emilio Ferreiro.
Pérez, Raquel C., “Lembrar a semente dos mártires da liberdade”, Sermos Galiza, “n.º
359”, 14 agosto 2019, p. 2.
Artigo no que recolle os actos en diferentes vilas e cidades galegas con motivo do Día da
Galiza Mártir e no que fai alusión a Castelao e a Ánxel Casal.
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Pérez, Rodolfo, “Extraordinario’, de Antón Lopo, primeira novela en galego que entra
nas obras recomendadas polo Pen Usa”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 27 decembro
2019, p. 39.
Explica que a novela Extraordinario, de Antón Lopo, que xa acadou o Premio da Crítica
española á mellor novela en galego do 2018 e o Premio Repsol de narrativa curta, agora
tamén se converte na primeira novela en galego recomendada polo Pen USA. O
recoñecemento chega da tradución que realizou Jacob Rogers e que lle valeu a bolsa anual
do Pen e da Fundación Heim.
Pérez, Victorino, “Volver ler a Ricardo Carvalho Calero”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
11 abril 2019, pp. 2-3.
Co gallo da publicación en lingua española do libro de Carvalho Calero sobre a Xeración
Nós en tradución de María Pilar García Negro e baixo o título El grupo Nós. Vicente
Risco, Castelao, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas y Antonio Losada Diéguez, o autor
do artigo repasa a traxectoria académica do escritor ferrolán así como o contexto e o
contido co que nace, no seu momento, esta obra.
Pérez Díaz, Irene, “Escritores y lectores se citan en Méndez Núñez”, La Opinión, “A
Coruña”, 30 xullo 2019, p. 8.
Nun artigo sobre a Feira do Libro na cidade da Coruña, alúdese a Pilar Pallarés, Premio
da Crítica Española 2018 como pregoeira.
Pérez Díaz, Irene, “O papel vital da Feira do Libro”, La Opinión, “A Coruña”, 2 agosto
2019, p. 8.
Salienta a relevancia para difusión da literatura da Feira do Libro da Coruña e indica que
a pregoeira desta nova edición é Pilar Pallarés, que relatou as súas propias vivencias nesta.
Indica que lle descubriu que existían máis mulleres poetas ademais de Rosalía e que foi
onde coñeceu a literatura de Blanco Amor.
Pérez Maldonado, Marcos, “Rosalía merece unha estrela”, La Voz de Galicia, “La Voz
de la Escuela”, n.º 1.238, “ciencias”, 20 novembro 2019, p. 7.
Informa da proposta da Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, que se sumou á iniciativa
NameExoWorlds, promovendo o nome de Rosalía para a estrela HD 1519143 e Sar para
o planeta HD 1419143 b.
Pin, Irene, “Entrarmos no mapa da lusofonía. Arrimar Galiza e Portugal”, Sermos Galiza,
n.º 375, “fóradeserie”, 5 decembro 2019, pp. 2-3.
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Recolle unha crónica da cuarta edición do certame aRi[t]mar, da que di que se celebrou
en Santiago de Compostela o 4 de decembro e que contou coa participación das bandas e
das poetas gañadoras. Tamén sinala os poemas e as autoras que obtiveron galardón,
nomeadamente, Susana Sanches Arins con “e isso é o amor” e Emma Pedreira con “Lista
da compra da viúva”.
Pinacho, Antonio, “Redondela dedicará sus parques infantiles a autores gallegos”, Faro
de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 16 marzo 2019, p. 16.
Faise eco da iniciativa promovida polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello
de Redondela para dedicar os parques infantís da vila a figuras galegas como Eduardo
Blanco Amor, Rosalía de Castro e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Pinal, Sabela, “Cantando á poesía e á lingua”, La Región, “Carballiño”, 21 marzo 2019,
p. 25.
Indica que a Insua dos Poetas acolleu a máis de 350 escolares e se levaron a cabo
actividades inspiradas en Rosalía de Castro, Manuel María, Ramón Cabanillas, Celso
Emilio Ferreiro, Curros Enríquez, Xosé Neira Vilas e Manuel Rivas.
Pinal, Sabela, “A Festa da Palabra enxalza nesta edición a Antón Tovar”, La Región,
“Carballiño”, 29 xuño 2019, p. 29.
Faise eco da celebración da XI Festa da Palabra, que se celebrará o 20 de xullo na Insua
dos Poetas e que neste ano se dedica a Antón Tovar. Os actos estarán centrados na figura
do escritor e contarán con pequenas contribución á próxima celebración do centenario da
Xeración Nós o vindeiro ano; con tal motivo, a Fundación Insua dos Poetas, repartirá un
facsímile do primeiro número da revista Nós entre os asistentes.
Pinto Antón, Juan Antonio, “Galicia, no espello”, Atlántico Diario/ Diario de
Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, pp. 50-51.
Nun artigo con motivo do Día de Galicia, menciona que paga a pena volver a Castelao,
Rosalía e Celso Emilio Ferreiro neste ano de Carvalho Calero, así como “mergullarse nas
novas fornadas de escritores”.
Piñeiro, Alba, “Negra sombra’ en Cambados”, El Correo Gallego, “Primer Plano”, 21
decembro 2019, p. 7.
Informa do acto de homenaxe aos mariñeiros falecidos que tripulaban o “Sin Querer dos”,
no que se interpretou a peza musical con letra do poema de Rosalía de Castro “Negra
sombra”.
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Piñeiro, C. A., “Curros Enríquez volta a casa”, La Región, “Provincia”, 17 agosto 2019,
p. 32.
Indica que, durante o concerto de Carlos Núñez en Celanova, o pai deste, Albino Núñez,
entregou unha fotografía inédita de Curros Enríquez á fundación que leva o seu nome.
Piñeiro, C. A., “Epístolas de Celanova a Guadix”, La Región, “Celanova”, 30 agosto
2019, p. 31.
Artigo sobre a relación de Celanova e Guadix, onde se afirma que se remonta aos
escritores Manuel Curros Enríquez e Pedro Antonio de Alarcón.
Piñeiro, Carolina, “Século e medio dos versos con forma de voz dun pobo”, La Región,
“Celanova”, 2 setembro 2019, p. 16.
Artigo con motivo do cento cincuenta aniversario da “Cántiga” de Curros Enríquez, no
que salienta a relevancia que tivo para os emigrantes galegos da época. Repasa as
diferentes versións que interpretaron diferentes artistas.
Pita, Elena, “Perdín parte da timidez ao vir residir a Compostela”, El Correo Gallego,
“Elecciones municipales y europeas 2019”, 22 maio 2019, p. 10.
Nun artigo sobre Goretti Sanmartín, candidata do BNG á alcaldía de Santiago de
Compostela, faise alusión á súa faceta lectora e menciónase que está a ler As Ramonas
(2018), de Ana Cabaleiro.
Ponce, Carlos, “Las novelas ambientadas en Vigo ya tienen expositores exclusivos”,
Faro de Vigo, “Vigo”, 27 outubro 2019, p. 11.
Informa que na Casa del Libro de Vigo hai unha sección dedicada a obras que transcorren
na cidade. O xénero das obras vai dende a narrativa convencional até a novela negra ou o
cómic. Están presentes as obras de Domingo Villar, Pedro Feijóo e María Xosé Queizán.
Salienta que unha das novelas ocupa un lugar destacado na sección: Xeración Perdida,
publicada en 2004 por Francisco Castro.
Portela, Sonia, “Rocío García y Jorge Mira explican por qué Galicia es lo que come”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 28 xullo 2019, contracuberta.
Faise eco da iniciativa do Concello de Ames, que lle entregou a Medalla do Concello á
poeta de Agrón Filomena Fraga.
Piñeiro, C. A., “Antiguos alumnos de la USC, nuevas rutas culturales”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 17 abril 2019.
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Informa da visita á Casa Museo de Álvaro Cunqueiro da Asociación de Antigos Alumnos
da USC, aos que agasallaron con exemplares de Viajes y yantares por Galicia, unha
selección de textos periodísticos de Álvaro Cunqueiro publicada polo editor Quique
Alvarellos.
Porto, G., “Victoriano Taibo es de Gondomar”, Faro de Vigo, “Val Miñor”, “BaionaGondomar-Nigrán-Oia” 9 febreiro 2019, p. 12.
Informa que a vila de Gondomar recoñece como fillo adoptivo a Victoriano Taibo, 52
anos despois do seu pasamento, e que se propón ao autor para ser homenaxeado co Día
das Letras Galegas.
Porto, H. J., “Rosalía de Castro, gardiá dos segredos dos bosques e do lugar da memoria”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 6 novembro 2019, p. 40.
Dá conta da publicación dunha edición facsimilar de El primer loco, de Rosalía de Castro,
cuxa edición corre a cargo da Editorial Alvarellos co respaldo do Consorcio de Santiago.
O estudo introdutorio que abre o volume vai asinado por María do Cebreiro e Labrador
Méndez.
Porto, Héctor J., “Luís Hermida, o único neno fotógrafo”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
10 xaneiro 2019, p. 35.
Exponse a teoría do historiador Carlos Castelao acerca da autoría da última fotografía de
Rosalía de Castro, na que aparece acompañada de Murguía e cinco dos seus fillos no
xardín da Casa da Matanza. Carlos Castelao considera que pode ser obra de Juana Cabello
ou do seu fillo, o “neno fotógrafo” Luís Hermida.
Porto, Héctor J., “Primeiras poetas galegas do amor”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21
febreiro 2019, p. 43.
Informa de que o profesor Maximino Cacheiras vén de rescatar para a lingua castelá a
antoloxía Amor en feminino, publicada en 2006 por Baía Edicións, e que agora volve ver
a luz co apoio da editorial madrileña Manuscritos e coa tradución de Ánxeles Penas.
Indica que tamén a recupera en galego en formato e-book da man do selo orixinal.
Continúa o artigo recollendo as explicacións do autor a respecto de que autoras coma
Xohana Torres ou Xela Arias non aparezan nesta recompilación.
Porto, Héctor J., “Ricardo Carvalho Calero será o autor homenaxeado no Día das Letras
2020”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xuño 2019, p. 34.
Faise eco da candidatura de Ricardo Carvalho Calero para o Día das Letras Galegas 2020,
que será a única candidatura que chegará á votación do plenario na Real Academia
Galega, logo xa de seis intentos.
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Porto, Héctor J., “A academia elixe hoxe a Carvalho Calero para protagonizar o Día das
Letras 2020”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xuño 2019, p. 39.
Informa da convocatoria do pleno ordinario da Real Academia Galega para a elección da
figura homenaxeada nas Letras Galegas 2020. Afírmase que será escollido Ricardo
Carvalho Calero, candidatura apoiada polas dúas únicas propostas.
Pouso, E., “Inauguran unha mostra de foto-poemas en Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza. Noia”, 21 febreiro 2019, p. 34.
Recolle información sobre a inauguración da exposición de foto-poemas de Manuel
López Rodríguez.
Pouso, E., “Presentan la obra ‘Mulleres’ de Rey Núñez el día 9”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Noia. Muros”, 5 marzo 2019, p. 32.
Informa da presentación do libro Mulleres, de María del Carmen Rey Núñez, o 9 de marzo
na casa de cultura Avilés de Taramancos.
Presedo, Andrea, “Carvalho Calero. Xa tocaba”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Letras
galegas”, 20 xuño 2019, p. 38.
Artigo con motivo da escolla do polígrafo ferrolán Ricardo Carvalho Calero como figura
homenaxeada co Día das Letras Galegas 20020, no que repasa a súa traxectoria, o seu
galeguismo, a súa obra literaria, a súa defensa do reintegracionismo e no que recolle
declaracións de Xosé Luís Méndez Ferrín, Henrique Monteagudo, Marilar Aleixandre e
Inma López Silva.
Prieto Nieto, Ana, “La mujer y la política”, El Correo Gallego, “Apóstol 2019”, 25 xullo
2019, p. 22.
Columna sobre a muller e a política no que menciona as verbas que escribiu Rosalía de
Castro con 21 anos nun dos seus poemas: “eu son libre, nada pode conter a marcha dos
meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino!
R. B., “Yolanda Castaño asiste a un club del lectura del IES Muralla Romana”, El
Progreso, “Lugo”, 10 decembro 2019, p. 14.
Indica que Yolanda Castaño participará nun club de lectura do IES Muralla Romana.
R. Gil, Avelina, “Aulas de película”, La Opinión, “Saberes”, “Cine”, 11 maio 2019, p. 6.
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Nun artigo sobre cinema, amenta o filme de José Luis Cuerda, A lingua das bolboretas
(1999), explicando que está baseado en tres relatos de Manuel Rivas.
Ríos, Eli e Elías Portela, “O lado esquerdo do devezo”, Sermos Galiza, n.º 356, “Caderno
de Verán”, n.º 44, “Un verán en Galeusca” 24 xullo 2019, pp. 4-5.
Reproduce o relato O lado esquerdo do devezo, da autoría de Eli Ríos e Elías Portela, no
marco da sección “Un verán en Galeusca”.
R. L., “Bhagav gita”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 168, 27
xaneiro 2019, p. 4.
Versa sobre o libro Bhagav Gita (Rinoceronte, 2018), explicando o seu argumento e
falando sobre a atribución da súa autoría e a súa posíbel datación ao redor dos séculos V
e II a. C.
R. L., “Diván (Antoloxía)”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
168, 27 xaneiro 2019, p. 4.
Recolle información sobre a antoloxía Diván, de Yunus Emre (Rinoceronte, 2018) e versa
sobre a súa relevancia, explicando que se trata das primeiras mostras que se conservan da
literatura en lingua turca en Anatolia.
R. L., “Cunqueiro ya tiene su museo”, El Progreso, “Especial Entroido”, “Museo Álvaro
Cunqueiro”, 1 marzo 2019, p. 68.
Informa da apertura da Casa Museo de Álvaro Cunqueiro, un centro dedicado á recreación
da súa figura e divulgación da súa obra literaria. Explica tamén a distribución do edificio.
R. L., “Apropiación indebida”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 174, 10 marzo 2019, p. 4.
Presenta a novela Apropiación indebida (Hugin e Munin, 2018), repasando brevemente
a trama e indicando que se trata dunha novela con multitude de capas, o que facilita
diversas lecturas sobre os temas abordados: amor, soidade, dependencia angustia e
egoísmo.
R. L., “Pequena Inglaterra”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
174, 10 marzo 2019, p. 4.
Presenta a novela Pequena Inglaterra (Hugin e Munin, 2018), salientando que é unha das
obras máis vendidas da literatura grega contemporánea e que lle reportou á súa autora o
Premio Nacional de Literatura de Grecia. Apunta como temas centrais o amor, a perda as
renuncias e a sororidade.
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R. L., “Manuel Rivas presenta no Cervantes de Dublín os poemas de ‘A boca da terra”,
El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 14 marzo 2019, p. 45.
Indica que Manuel Rivas presenta no Instituto Cervantes de Dublín a tradución para o
inglés do seu poemario A boca da terra (The Mouth of the Earth), acompañado da
tradutora Lorna Shaughnessy.
R. L., “Louzao honra a Rosalía y defiende que el gallego es ‘patrimonio de todos”, El
Progreso, “Elecciones”, 18 maio 2019, p. 7.
Informa que a candidata do partido político “Ciudadanos”, Olga Louzao, realizou unha
ofrenda floral a Rosalía de Castro con motivo do Día das Letras Galegas.
R. L., “Pequena Inglaterra”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
188, 16 xuño 2019, p. 4.
Presenta a obra O facedor de teatro, de Thomar Bernhard, explicando que se trata dunha
peza en catro escenas na que se ofrece unha visión crítica da profesión teatral. Repasa a
vida do autor e a influencia dos seus acontecementos vitais na súa escrita.
R. L., “Milleiros de páxinas editadas pola RAG desde 1906 serán accesíbeis a través dun
novo portal web”, El Ideal Gallego, p. 36/ El Diario de Ferrol, p. 37, “Sociedad”, 15
outubro 2019.
Faise eco do novo portal web da RAG onde se poderán consultar os discursos de ingreso
na RAG de persoeiros como Castelao, Antón Villar Ponte ou Álvaro Cunqueiro;
antoloxías sobre as Irmandades da Fala; ou os volumes da colección sobre toponimia
Terra Nomeada.
R. R., “Rosalía de Castro y Breogán podrían ser una estrella”, La Voz de Galicia,
“Sociedad”, 26 outubro 2019, p. 27.
Indica que a proposta para poñerlle o nome de Rosalía de Castro á estrela HD 149143
está entre as doce finalistas do concurso con participación aberta á cidadanía para nomear
a devandita estrela e o seu exoplaneta.
Ramos, Fernando, “Lembranzas dos xornalistas singulares de Vigo: Cunqueiro,
Castroviejo e Landeira”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El Progreso/ La
Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 59.
Con motivo da celebración do Día de Galicia, decide lembrar a tres xornalistas que
deixaron fonda pegada na historia e literatura galegas: Álvaro Cunqueiro, Xosé María
Castroviejo e Xosé Landeira Yrago.
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Ramos, J. M., “Ofrenda a Alfredo Brañas no Panteón de Galegos Ilustres o 21 de
febreiro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 22 xaneiro 2019,
p. 34.
Infórmase de que o Padroado Alfredo Brañas de Carballo organizará unha ofrenda floral
ante a tumba de Alfredo Brañas no Panteón de Galegos Ilustres. Sinálase que o Padroado
aspira a conseguir que a RAG lle dedique ao escritor o Día das Letras Galegas.
Ramos, José M., “Bolos do pote de Mazaricos na casa de Rosalía de Castro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 febreiro 2019, p. 35.
Explica que na vila de Mazaricos tres veciñas cociñaron bolos do pote para acompañar o
“Caldo de Gloria” que este ano elaborou Ledicia Costas.
_____, “O Couto loa a catro bos e xenerosos na Festiletras’19”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da morte”, 13 maio 2019, p. 26.
No marco da celebración do Festiletras na aldea do Couto, celebraranse obradoiros de
literatura con Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey e Víctor Freixanes.
Ramos, M., “Premios, música e contos na festa das Letras Galegas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 maio 2019, p. 36.
Nota que dá conta da programación cultural de diferentes vilas da Costa da Morte para
celebrar as Letras Galegas. Así, cítanse os gañadores dos certames organizados na vila de
Cee pola Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán. Entre os premios literarios,
menciónanse os gañadores do Concurso de Achegamento ao Libro, cuxos gañadores son
Aroa Conde Cambeiro, do colexio Manuela Rial Mouzo, coa obra Un tesouro na vila de
Cee (na categoría de 1º e 2º de Primaria); Noa Martínez Outes, do mesmo centro, con A
paixón de Candela (3º e 4º de Primaria), e Carlos Fidalgo Villanueva, tamén do Manuela
Rial, co traballo Paula e os seus libros (5º e 6º de Primaria); e os accésits: Sara Taboada
Prieto, Mara Casais Ledo, Adriana González Leira, Sofía Montero Trillo, Gaizka Lago
Elorza, Lola Lagoa Fernández, Yolanda Quintela Antón, Sebastián Humberto Fragiel,
Camila Fandiño Rey e Helena Roget Souto. Infórmase tamén que na Laracha, o Concello
expón na biblioteca unha unidade didáctica sobre Antón Fraguas e que o domingo 19 de
maio terá lugar a presentación de Os Bolechas, igualando na Laracha. Anúnciase tamén
a celebración en Zas, o 13 de maio, do obradoiro creativo “A detective Peregrina e o
insólito caso de Antón Fraguas” de Polo Correo do Vento en distintos centros educativos;
e o 21 de maio o espectáculo de Trinke Trinke na Axencia de Lectura de Baio: De onde
veñen os bebés?
Reboreda, Alberte, “Un acio con historia. En terras do solleiro Rubiós”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, “Patrimonio”, 21 febreiro 2019, p. II.
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Nun artigo sobre o viño de Rubiós, cita a Álvaro Cunqueiro: “O mellor tinto galego que
catei, foi un de Rubiós”.
Reboredo, Marcos Martín, “Las tumbas de los gallegos ilustres”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Día de Difuntos”, 1 novembro 2019, p. 33.
Percorre os cemiterios nos que xacen os galegos ilustres, entre eles, o panteón de Rosalía
de Castro e o sepulcro de Castelao en Santiago de Compostela, ou o cemiterio de San
Francisco de Ourense, no que repousan figuras como a de Blanco Amor, Vicente Risco e
Otero Pedrayo.
Reigosa, Manuel, “Globalidade galega”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El
Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 22.
Artigo con motivo da celebración do Día de Galicia no que menciona o retorno a Galicia
en 2017 durante seis meses do Pergamiño Vindel e salienta o máximo recoñecemento
académico (o Honoris Causa), outorgado a Francisco Fernández del Riego, Xosé
Filgueira Valverde, Xaime Isla Couto, Xosé Luís Méndez Ferrín e Agustín Fernández
Paz. Tamén salienta o compromiso da Universidade de Vigo coa identidade galega ao
dotar espazos dos seus campos de nomes como Rosalía de Castro, Isaac Díaz Pardo ou
Roberto Vidal Bolaño.
Reimóndez, María, “As oportunidades perdidas”, Sermos Galiza, n.º 345, “A fondo”, n.º
217, 9 maio 2019, p. 2.
Con motivo do Día das Letras Galegas, lembra a escasa presenza de figuras femininas
homenaxeadas (catro mulleres e cincuenta e cinco homes) e reivindica a potencia e
relevancia das autoras galegas. Salienta que todas as figuras femininas ás que podería
dedicárselle o Día das Letras Galegas servirían como ponte para crear unha identidade
galega feminista.
Reimóndez, María, “A sementeira”, Sermos Galiza, n.º 355, “Caderno de Verán”, n.º 43,
“Un verán en Galeusca”, 18 xullo 2019, pp. 4-5.
Inicia a primeira publicación de “Un verán en Galeusca” reproducindo o relato A
sementeira, de María Reimóndez.
Rei Romeu, Manuel, “Non son máis que un patriota”, Sermos Galiza, n.º 214, 14 marzo
2019, p. 3.
Artigo con motivo do setenta e cinco anos da publicación de Sempre en Galiza, no que
fai alusión á exposición “Castelao maxistral” que acolleu o cadro A derradeira leición do
mestre. Define o libro como “senlleiro e paradigmático, que serve para entender, dentro
da súa maleabilidade, feitos que nos atinxen en clave histórica e, ao tempo, serve para
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desvelar e comprender en toda a súa profundidade procesos que se están a dar na
actualidade”.
Rendueles, María, “Cultura apoya las mejoras y producción de la Casa Rosalía”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. Deza”, 18 xullo 2019, p.
25.
Informa sobre os dous convenios que a Fundación Rosalía de Castro asinou coa
Consellería de Cultura e que recollen unha inversión de 60000 euros. O primeiro convenio
permitirá o acondicionamento dos accesos á Casa da Matanza; e, o segundo, permitirá
levar a cabo programas de actuación para coñecer con rigor intelectual a figura da autora,
a súa produción e publicacións e continuar coa recompliación da súa obra para completar
a biblioteca e o arquivo rosaliano
Rendueles, María, “Pestana expondrá en Lalín poemas, collage y escultura”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 1 novembro 2019, p. 32.
Informa do programa cultural de Lalín, no que, ademais de varias funcións de teatro, se
inaugurará unha exposición sobre a vida e a obra de Xosé Neira Vilas.
Rendueles, María, “Poemas de Rosalía saídos das gorxas do alumnado estradense”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Deza – A Estrada – Caldas – Touro” 8 marzo
2019, p. 42.
Indica que nos centros de secundaria da Estrada se celebrou de xeito conxunto unha
xornada con actos poéticos e musicais en homenaxe a Rosalía de Castro, baixo o epígrafe
“Rosalía Canta”.
Requeixo, Armando, “Valente, poema vivo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.120, 29 decembro
2019, p. 30.
Informa da publicación do volume que recolle 41 poemas de diversos autores para
agasallar a José Ángel Valente, Poemas a Valente. Os textos reproducíronse nas linguas
orixinais que, cando era diferente ao castelán, se traduciron para dar unidade idiomática
ao libro. Entre os autores atópanse Luz Pozo Garza e Claudio Rodríguez Fer, entre outros.
Rivas, Iván, “Bon Dios, axudaime”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Aquí e agora”, 22
xaneiro 2019, p. 17.
No marco dunha crítica a medidas como a redución en máis dun 25% do plantel de
Navantia, cítanse os versos de Rosalía “Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda… / Tan
alto que estaba, bon Dios non me oíra”.
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Rivera, Javier, “La tradición evoluciona”, El Progeso, “San Froilán 2019”, 5 outubro
2019, pp. 12-13.
Nun artigo sobre a evolución da celebración do San Froilán, fai alusión a Ánxel Fole,
citando unhas liñas de Á lus do candil: “Xa sabedes que tódolos labregos, en tres leguas
á redonda, van a Lugo polas festas do San Froilán. I anque non vaian a mercar nin a
vender. Tan soio por velos fuegos e por comelo pulpo”.
Rodríguez, S e E. Ocampo, “A última gran librería de textos en galego, Andel, anuncia
o seu peche en Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 febreiro 2019, p. 37.
Faise eco do peche do espazo Andel, unha das últimas librarías especializadas en
literatura en galego e portugués. Indica que a Libraría Torga en Ourense tamén pechará
as súas instalacións. Só en Santiago fican espazos dedicados ao libro galego e portugués:
a libraría Pedreira, e a libraría Chan da Pólvora.
Rodríguez, María, “Reivindicando a Rosalía”, La Voz de Galicia, “Especial comarcas
de Santiago”, “Ames”, 28 febreiro 2019, p. 20.
Informa da programación do Concello de Ames para recordar a Rosalía de Castro: unha
ruta, cafés con versos da autora, e a elaboración do “Caldo de gloria” son algunhas das
actividades que se incluíron nesta homenaxe.
Rodríguez, María, “O Caxato de Avelino viaxa a Vigo”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Área Metropolitana”; 21 agosto 2019, p. L5.
Indica que a Fundación Penzol, que ten no seu haber máis de 50000 publicacións dende
o século XV sobre Galicia, foi homenaxeada pola Irmandade de Avelino Pousa Antelo.
Rodríguez González, Román, “Galicia, hoxe, mañá e sempre”, Atlántico Diario/ Diario
de Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 14.
Artigo con motivo do Día de Galicia no que cita a Fernández del Riego (“o poder creador
dos camiños alumou en Galicia un mundo de cultura e de universalidade”) e no que
explica que a celebración xurdiu como iniciativa das Irmandades da Fala no ano 1919.
Rodríguez, Laura, “Rosalía de Castro, una estrella más en el firmamento”, La Opinión,
“A Coruña”, 29 outubro 2019, p. 9.
Faise eco da iniciativa promovida pola Agrupación Astronómica Ío para que a estrela HD
149143 se chame Rosalía e o seu exoplaneta leve o nome de Sar. A iniciativa foi
presentada na Casa das Ciencias herculina polo coordinador da Agrupación Astronómica,
Martín Pawley, e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Indica
que a votación está aberta até o día 12 de novembro na páxina web de
Nombranexoplanetas.
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Rodríguez Sánchez, Francisco, “Setenta e cinco anos do Sempre en Galiza”, Sermos
Galiza, n.º 214, 14 marzo 2019, cuberta.
Artigo con motivo do setenta e cinco anos da publicación no exilio arxentino de Sempre
en Galiza, que define como a “obra doutrinal de Daniel Castelao, conformada como parte
da súa loita política por restaurar a soberanía da nación galega”, e que indica que nos
proporciona o marco de análise para poder exercer como galegas e galegos.
Rojas, Victoria, “Carvalho Calero será o homenaxeado no Día das Letras Galegas de
2020”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 23 xuño 2019, p. 35.
Informa da elección de Ricardo Carballo Calero como homenaxeado o día das Letras
Galegas 2020 e achega algunhas pinceladas biográficas.
Romero, L., “La Feira do Libro se estrena con autores destacados y novedades literarias”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 13 xuño 2019, p. 10.
Dá conta da feira do libro en Santiago de Compostela, en cuxo acto de apertura Marilar
Aleixandre lembrou a Rosalía, Castelao, Valle-Inclán e Carvalho Calero.
Romero, Plácido, “Gómez Pato, o afiador de palabras”, La Región, “Monterrei”, 17
decembro 2019, p. 25.
Lembra a figura de Enrique Gómez Pato, o afiador de palabras en Verín a mediados dos
anos 40 do século pasado.
Rozas, Ramón, “Unha ‘volta de olhos”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El
Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 40.
Artigo con motivo do Día de Galicia no que destaca que as nosas letras semellan estar a
dar uns primeiros pasos de achega á lusofonía, ao designar a Carvalho Calero como autor
homenaxeado no Día das Letras 2020.
Rozas, Ramón, “Cando a arte berra: ‘Sempre marzo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 23 setembro 2019, p. 8.
No marco do proxecto editorial e artístico “Sempre marzo”, destaca a participación das
poetas María Xosé Queizán, Helena Villar Janeiro, Marilar Aleixandre, Pilar Pallarés,
Eva Veiga, Olga Novo, María do Cebreiro, Yolanda Castaño, Emma Pedreira, María
Lado, Miriam Ferradáns e Rosalía Fernández Rial.
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Rozas, Ramón, “Culturgal. Apuntes na crista do galo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 2 decembro 2019, p. 8.
Dá conta da celebración da décimo segunda edición do Culturgal no Recinto Feiral de
Pontevedra, cuxo propósito, segundo apunta, é exhibir e celebrar de maneira colectiva a
cultura galega mediante o encontro entre o público, os axentes e os protagonistas e tecer
unhas redes necesarias. Salienta que durante os días nos que dura a feira se palpa o traballo
e o compromiso de editores, libreiros, actores, músicos, cineastas, xestores ou artistas
plásticos. Refírese ao acto de inauguración, na que se contou coa presenza do conselleiro
Román Rodríguez, á destacada presenza do público miúdo e das melloras na organización
da feira, e cita algunhas actividades, entre elas, os concertos e proxeccións ou a
presentación do xornal Nós, de Amani, de Miguel Anxo Prado e do novo selo editorial
Cuarto de Inverno.
Ruiz de Arcaute, Miguel, “El ‘estrellato’ de Rosalía de Castro”, ABC, “Galicia”, 4
novembro 2019, p. 73.
Recolle a proposta para bautizar a estrela HD 149143 co nome de Rosalía.
S. A., “El PP culpa a Lores de que la vieja sede del Ministerio de Hacienda siga cerrada”,
Diario de Pontevedra, “Elecciones 26M”, “En portada”, 18 maio 2019, p. 7.
Apunta que o candidato do Partido Popular Rafa Domínguez reivindicou nun comunicado
de prensa que a vella sede provincial do Ministerio de Facenda se converta na Casa da
Cultura Alexandra Bóveda.
S. E., “Padrón celebra a Gala Rosaliana con ofrenda e recital poética”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Deza. A Estrada. O Sar. Caldas”, 22 febreiro 2019, p. 30.
Faise eco da segunda edición da Gala Rosaliana, na que o Concello de Padrón, inclúe
unha decena de actividades culturais e musicais. No auditorio municipal da vila acollerase
a presentación do poemario Onda dá a volta o aire, de Milagros Pérez Villanueva,
gañadora do IV Certame Poético Rosalía de Castro.
S. E., “Tres novas pezas para enriquecer a Casa Museo de Rosalía de Castro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 11 abril 2019, p. 29.
Informa das novas adquisicións da Casa Museo Rosalía de Castro: dous óleos de Ovidio
Murguía, fillo da poeta, e melloras no sistema de iluminación e conservación. Ademais,
incorpóranse fotografías con imaxes dos compañeiros de mocidade de Rosalía: Eduardo
Pondal, Aurelio Aguirre e Otero Pedrayo.
S. E., “Padrón hará rutas literarias, además de visitas guiadas y teatralizadas, este verano”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Ordes. A Estrada. O Sar”, 15 xuño 2019, p.
30.
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Recolle información sobre as actividades teatralizadas que se celebrarán en Padrón
durante os meses de xullo e agosto. Ademais, salienta o “Roteiro Rosalía de Castro de
Padrón polos Camiños”, que se realizará os días 19 de xuño, 27 de xullo, 31 de agosto e
28 de setembro.
S. E., “Pato e o recital poético darán a saída ao festival Abride a Fiestra”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 13 xullo 2019, p. 33.
Informa sobre o festival “Abride a Fiestra”, que se celebra os días 13 e 14 de xullo na
Casa da Matanza. Concederáselle a Rosa de Galicia á familia de Xosé Villar Granjel. O
evento iniciouse cunha visita teatralizada de Os Quinquilláns, caracterizados como a
poeta, seguido dun recital poético multilingüe no que participarán Taha Adnan, Frank de
Crits, Geert van Istendael, Serge Meurant, Silvia Vinverg, Bart Wonck, Ramón Neto,
Xavier Queipo, Chus Pato e Yolanda Castaño. Haberá visitas guiadas da man de Pedro
Feijoo, Pepe Barro, Xosé Ramón Barreiro, Francisco Rodríguez, Carlos Dacal e Olga
Novo.
S. E., “Henrique Neira recolle hoxe o premio Reimóndez Portela”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Valga-A Estrada”, 20 setembro 2019, p. 31.
Informa do premio concedido a Henrique Neira, o XXIV Premio Xornalístico Manuel
Reimóndez Portela, por unha serie de artigos publicados na revista Código cero, na que
ofrece unha particular visión sobre aspectos pouco coñecidos de Vicente Risco, Emilia
Pardo Bazán, Wenceslao Fernández Flórez e Rosalía de Castro.
S. E., M. M. O. e X. M. L., “Lembran a obra de Rosalía canda o seu 182 aniversario”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 febreiro 2019, p. 35.
Recolle os dous eventos realizados no seo da Fundación Rosalía de Castro con motivo do
Día de Rosalía: a alborada e o caldo de gloria. A encargada de preparar o caldo en Padrón
será Ledicia Costas. Informa tamén das actividades que se levarán a cabo en Ames, Santa
Comba e Arzúa.
S. I., “Nova Poesía Guitirica estrena una web ideada como ‘revista poética dixital’, El
Progreso, “A Chaira”, 19 marzo 2019, p. 21.
Indica que o colectivo Nova Poesía Guitirica estrea páxina web, www.npggazeta.gal, que
describen como “unha revista poética dixital aberta a outros grupos poéticos”. O
coordinador é Moncho Bouzas e as ilustracións son de Isabel Pardo. A páxina conta con
colaboracións de Antón de Guizán e Toño Núñez.
S. J., “Yolanda Castaño convida a Raúl Zurita, ‘que escribiu no ceo de Nova York’, á
residencia 1863”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 1 marzo 2019, p. 83.
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Informa que Yolanda Castaño explicou as funcións da residencia literaria 1863, unha
estadía que inaugurou o poeta Raúl Zurita.
S. N., “Arreglo de la calle Santiago”, La Región, “Extra”, “Zonas vivas: Valedorras”,
“Petín”, 2 febreiro 2019, p. 8.
Indica que Miguel Bautista, alcalde de Petín, lle entregou ao presidente da Deputación
Provincial de Ourense, Manuel Baltar, a publicación Antoloxía: Vide, Paisaxe, Fala,
realizada por Florencio Delgado Gurriarán,
S. N., “Diversión en las noches de verano”, La Región, “Zonas Vivas”, “Barbadás”, 5
xullo 2019, p. 14.
Apunta que o 18 de xullo, Xardín Desordenado presentarán en Barbadás o seu disco
Lueiro, homenaxe a Manuel Lueiro Rey, que contén textos dos poetas gañadores do
Premio de poesía do Concello de Fornelos de Montes que leva o nome do autor.
S. N., “El inicio simbólico de la Navidad”, La Región, “Nadal 2019”, “Tradición”, “Belén
de Baltar”, 24 decembro 2019, p. 13.
Presenta o tradicional Belén de Baltar, indicando que se atopa na capela de San Cosme e
San Damián, ocupando un lugar central, por ser de paso obrigado na ruta de A Esmorga,
de Blanco Amor, que logo foi levada á gran pantalla.
S. R., “Y en esto llegaron Nós”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 1.109, 2 marzo 2019, p.
3.
Faise eco da tradución ao castelán dun texto de Ricardo Carvalho Calero incluído na súa
Historia da literatura galega contemporánea. O texto, traducido por Pilar García Negro,
é El Grupo Nós.
S. S., “Rianxo programa teatro, actos literarios y visitas a muestras sobre Castelao”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 11 xaneiro 2019, p. 32.
Informa da programación dos Actos Castelao en Rianxo, entre os que se atopan as
presentacións dos libros O xiro, de Noelia Gómez, e As Ramonas, de Ana Cabaleiro, así
como a representación da obra Cousas polo Grupo de Teatro Municipal de Ribeira.
S. S., “Estudiantes ribeirenses visitan dos muestras sobre Castelao”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza”, 17 febreiro 2019, p. 37.
Informa da visita do estudantado dos institutos Número 1 e Leliadoura e de Lingua e
Cultura Galegas do Servizo Municipal de Normalización Lingüística de Ribeira ás
exposicións “Castelao maxistral” e “Alba de Gloria”,
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S. S., “Homenaxe ribeirense a Rosalía de Castro con moitos actos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 26 febreiro 2019, p. 32.
Faise eco da homenaxe a Rosalía de Castro en Ribeiro con motivo do 182 aniversario do
nacemento da autora. Realizouse unha lectura pública na praza consistorial un
contacontos, unha representación teatral e unha exposición de libros da autora na
biblioteca.
S. S., “Manuel López Rodríguez expón en Boiro imaxes que complementa con poemas”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 marzo 2019, p. 32.
Recolle a inauguración da exposición de foto-poemas de Manuel López Rodríguez.
S. S., “Representan na rúa e de noite anacos dunha peza teatral”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da morte. Barbanza. Muros”, 1 abril 2019, p. 22.
Indica que a compañía municipal de Ribeira interpretou de noite distintos anacos da súa
montaxe, titulada Cousas de Castelao, co gallo do Día Internacional do Teatro.
S. V., “Contos de dous en dous nas bocas de Tâmara Bezerra e Ángela Arboleda”, Diario
de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 8 xuño 2019, p. 49.
Recolle información sobre a nova edición de Sete Falares, que acolle un percorrido
nocturno pola cidade de pontevedra escoitando as historias de Tâmara Bezerra, Ángela
Arboleda, Carolina Rueda, Xurxo Souto e Cándido Pazó.
S. V., “Os libros fan unha festa na Ferraría”; Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 7 xullo 2019, p. 13.
Faise eco da celebración da Festa dos Libros en Pontevedra e menciona as presentacións
de títulos que terán lugar: Manuel Bragado acompañará a Ledicia Costas para falar sobre
a súa novela Infamia. Tamén acudiu Antón Lopo para falar de Extraordinario,
acompañado de Ramón Rozas. Pasaron polo escenario tamén outros escritores e escritoras
como Ana Cabaleiro, Susana Sánchez Aríns, Diego Giráldez, Antón Cruces, Milagros
Bará, Alexandre Vórtice, Emma Pedreira ou Víctor Méndez. Na última xornada,
presentarase a obra Ratos de viaxe, de Paco Nogueiras; A furgoneta branca, de Fina
Casalderrey; e Memoria do silencio, de Eva Mejuto.
S. V., “Brumario para hablar de las fronteras y el exilio”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 24 outubro 2019, p. 12.
Faise eco do XV Brumario Poético, organizado pola Fundación Cuña-Casasbellas
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Salgado, Daniel, “O segundo regreso de Castelao”, Sermos Galiza, n.º 328, “Peripecia
dun cadro”, 3 xaneiro 2019, pp. 2-3.
A propósito do feito de que A derradeira leición do mestre de Castelao chegase a Galicia
por primeira vez e que leve tres meses exposto na Cidade da Cultura reflexiona sobre se
o mítico cadro do rianxeiro debe permanecer ou non en Galicia. Neste entramado tamén
fai alusión ás Estampas de Guerra ou ao Sempre en Galiza.
Salgado, Daniel, “Homenaxe á poeta da desposesión. Pallarés, radical intimismo ”,
Sermos Galiza, n.º 352, “fóradeserie”, 27 xuño 2019, pp. 2-3.
Artigo con motivo da homenaxe a Pilar Pallarés que terá lugar o día 29 de xuño na Coruña.
Repasa toda a súa traxectoria, as súas cinco obras (Leopardo son, Libro das devoracións,
Sétima soidade, Entre lusco e fusco e Tempo fósil), o seu estilo, as temáticas que aborda
na súa escrita, as obras nas que aparece escolmada e o seu proceso de consolidación na
poesía galega.
Salgado, Daniel, “A historia da revista fai 99 anos. ‘Nós’ ao bordo do século”, Sermos
Galiza, n.º 369, “fóradeserie”, 24 outubro 2019, pp. 2-3.
Artigo con motivo do 99 aniversario da revista Nós, cuxo primeiro exemplar saíra do
prelo o 30 de outubro de 1920. Indica que o seu primeiro consello de redacción estivo
formado por Ramón Cabanillas, Alfonso R. Castelao, Antón Losada Diéguez, Ramón
Otero Pedrayo e Florentino L. Cuevillas. Versa sobre a procura de afirmación como valor
universal da editorial, a soberanía estética da nación galega e do modernismo. Explica
tamén as tensións internas. Miguel Anxo Núñez Seixas apunta que a tiraxe era de arredor
de 500 exemplares. O último número, o 139-144 saíu do prelo de Ánxel Casal poucos
días antes do golpe fascista de 1936.
Salmonte Couso, Mercedes, “Imos indo... cara ó futuro”, El Correo Gallego, “Apóstol
2019”, 25 xullo 2019, p. 72.
Artigo a propósito do Día de Galicia no que cita a Castelao, “el gallego no protesta, el
gallego emigra”.
Sampedro, Domingos, “O Parlamento galego homenaxea ao poeta da longa noite de
pedra”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 decembro 2019, p. 35.
Con motivo do corenta cabodano de Celso Emilio Ferreiro, indica que o Parlamento
galego editará unha biografía sobre o autor, cuxa preparación correrá a cargo de Ramón
Nicolás.
Sánchez Aríns, Susana,“Danger”, Sermos Galiza, n.º 357, “Caderno de Verán”, n.º 45,
“Un verán en Galeusca”, 1 agosto 2019, pp. 4-5.
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Reproduce o relato Danger, de Susana Sánchez Arins, amais de aportar datos biográficos
sobre ela.
Sanmartín, Xabier C., “Alfredo conde será Hijo Predilecto de la provincia de Ourense”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 26 marzo 2019, p. 39.
Informa que o escritor Alfredo Conde será nomeado Fillo Predilecto da Provincia de
Ourense.
Santalices Vieira, Miguel Ángel, “No día de Galicia”, Atlántico Diario/ Diario de
Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2019, p. 5.
Artigo con motivo do Día de Galicia no que lembra que no vindeiro ano 2020 se
homenaxeará aos integrantes da Xeración Nós. Recorda tamén a conmemoración do
trixésimo aniversario de Xaquín Lorenzo, Xocas, e indica que el mesmo contaba que a
primeira vez que visitou a casa de Risco observou que tiña pendurado un cadro cunha
frase de Castelao (“Polo que máis quero, xuro ser dos bos e xenerosos”).
Santos, A. de, “Fallece el poeta Manuel Vilanova, gran renovador de la lírica gallega
contemporánea”, La Opinión, “Gente”, 7 marzo 2019, p. 54.
Faise eco do pasamento do poeta Manuel Vilanova e repasa toda a súa traxectoria literaria.
Santos, A. de, “Yolanda Castaño reivindica la complicidad entre poesía y cómic”, Faro
de Vigo, “Espectáculos”, 7 agosto 2019, p. 43.
Indica que a poeta Yolanda Castaño reivindicou as grandes complicidades entre poesía e
cómic na celebración número 22 de “Viñetas desde o Atlántico”.
Santos, Ágatha de, “Magos de mil sueños de tinta”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, “El
proceso creativo de un libro”, 3 novembro 2019, p. 40.
Nun artigo sobre o proceso creativo dun libro, fai alusión a Sen piedade, de Pedro Feijoo
e Poemando o mar, de Antonio García Teijeiro.
Santamaría, Uxío, “Más de 180.000 personas en las grandes fiestas de Pascua”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Padrón – Ordes”, 29 abril 2019, p. 38.
Indica que na xuntanza da Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón se realizaron
ofrendas florais aos dous grandes escritores da vila, Rosalía de Castro e Camilo José Cela.
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Santamaría, Uxío, “Frac y chistera para O Banquete”, El Correo Gallego, “Santiago”, 3
maio 2019, p. 24.
Faise eco da celebración por segundo ano consecutivo do banquete de Conxo,
conmemorando o banquete do 2 de marzo de 1856 e recolle a programación de
actividades que se levarán a cabo.
Santamaría, Uxío, “Cientos de romeros brindaron en la carballeira como en 1856”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 6 maio 2019, p. 18.
Informa da conmemoración do Banquete do 2 de marzo de 1856, no que un grupo de
universitarios, entre os que se encontraban persoas como Eduardo Pondal, Aurelio
Aguirre, Luís Seoane e Manuel Murguía (tamén se especula sobre a posíbel asistencia de
Rosalía de Castro), invitaron a obreiros e artesáns de Santiago de Compostela a almorzar
baixo a carballeira de Conxo.
Sartier, Bernardo, “¡Callarse, becerros!”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 19 maio 2019, p. 16.
Nun artigo sobre os candidatos que concorren ás eleccións municipais de Pontevedra,
menciónase a lectura das memorias de María Xosé Queizán, especificando que inclúe
unha foto xunto a María do Carme Kruckenberg, Antón Seoane, Cáccamo, Uxío
Novoneyra, Vidal Bolaño e Fernán Vello.
Sas, Fran G., “O Morrazo y el mundo de la cultura lloran la pérdida del actor Celso
Parada, motor del teatro gallego”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 4 agosto 2019, p. 33.
Faise eco do pasamento de Celso Parada, lembrando toda a súa traxectoria.
Seoane, Fran, “O centro Galego de Bos Aires destaca na Insua dos Poetas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 21 xullo 2019, p. 35.
Recolle información sobre a XI Festa da Palabra, que lle rendeu homenaxea Antón Tovar
na Insua dos Poetas. No acto, entregáronse os premios Insua dos Poetas, que foron
concedidos a María Solar, María Victoria Carballo-Calero, ao Centro Galego de Bos
Airas, á Asociación de Veciños de Madarnás, ao grupo empresarial Cer&Ber e á
asociación fotográfica Os Potiños. Recolle unha listaxe coas figuras homenaxeadas nas
anteriores edicións da Festa da Palabra.
Seoane, Fran, “A Coruña, capital internacional de los cómics a partir del lunes”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 3 agosto 2019, p. 35.
Anuncia a XXII edición do salón internacional do cómic Viñetas desde o Atlántico, que
se inaugura o luns 5 de agosto. Dá conta de toda a programación.
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Seoane, Luís, “Literatura galega, a inspiración para aprender español”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 xaneiro 2019, p. 39.
Dá conta da presentación do quinto volume da colección “Cuadernos de Español como
Lengua Extranjera”, que leva por título Geografías Literarias. Un itinerario
(inter)cultural por Galicia e no que se reúnen textos literarios de autores galegos como
Rosalía de Castro, Manuel Rivas, Suso de Toro, Yolanda Castaño ou Álvaro Cunqueiro.
Seoane, Luís, “Ampliada la exposición ‘Alba de Gloria’ en torno a Castelao”, El Correo
Gallego, “tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 xaneiro 2019, p. 36.
Informa de que o Consello da Cultura Galega (CCG) tomou a decisión de ampliar até o 3
de marzo a exposición Alba de Gloria en torno a Castelao, debido ao alto número de
visitantes, preto de 6000 dende a súa apertura o pasado 7 de novembro. Tamén se informa,
entre outras actividades arredor da figura de Castelao, da homenaxe organizada pola
Fundación Castelao, celebrada no Panteón de Galegos Ilustres con motivo do 69
aniversario do seu pasamento.
Seoane, Luís, “Expertos falarán en Diálogos ao Redor de Castelao no Gaiás”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 22 xaneiro 2019, p. 38.
Faise eco do inicio do ciclo “Os Diálogos o Redor de Castelao” o 30 de xaneiro na Cidade
da Cultura de Galicia, espazo de conversa e reflexión sobre a súa figura e obra.
Participarán Carlos L. Bernárdez, Miguel Anxo Seixas, Siro López, José Julio Fernández
e Pilar Cagiao.
Seoane, Xan, “A ‘Memoria erótica’ de Carlos Velo sae á luz grazas o OUFF”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 outubro 2019, p. 37.
Informa da publicación de Memoria Erótica, de Carlos Ledo, que se presentou no Festival
de Cine Internacional de Ourense.
Seoane, Xan, “Ata 200 publicacións dende o ano 1906 na web da RAG”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 outubro 2019, p. 39.
Faise eco do novo espazo en liña da RAG que permite consultar todo o catálogo de
monografías, ofrecendo, entre outros, os discursos de ingreso na RAG de Castelao, Antón
Villar Ponte, Ramón Otero Pedrayo ou Álvaro Cunqueiro.
Sobrado, Javier G. e I. C., “Castelao grafista (facsímil)’ acercará la figura del literato a
ciudades de los cinco continentes”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 xullo 2019, p. 32.
Recolle información da inauguración da proposta “Castelao grafista (facsímil)” na
Fundación Gonzalo Torrente Ballester, realizada en colaboración coa Real Academia de
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Belas Artes, o Instituto Cervantes, o Ministerio de Asuntos Exteriores e a Xunta de
Galicia. Consta de 150 carpetas que conteñen exemplares da obra literaria, pictórica e
política de Castelao.
Sol, Elvira, “A Estrada y Arzúa animarán a la lectura en sus ferias del libro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 27 abril 2019, p. 35.
Informa das feiras do libro de Arzúa e A Estrada, nas que están programados o
espectáculo de narración oral de Bandullo Azul, Flipa cos contos; o espectáculo de
marionetas de Títeres Alakran, Circo galaico; o documental sobre o XXX aniversario do
Premio de Novela Manuel García Barros; a representación musical narrada de Rilo &
Penadique, O pozo das señoras; a narración oral con maxia de Fran Rei, O conto de
Barriga verde; e a presentación do conto O Dragón Antón e o Sapo Rosendo.
Sotelino, B. R., “Veo que no cambia nada, ahora hay dos huérfanos más”, La Voz de
Galicia, “Galicia”, “Contra la violencia machista”, 18 setembro 2019, p. 9.
Artigo sobre Joshua Alonso Mateo, no que se fai alusión á súa obra No camiño do vento,
na que dá voz a súa nai a través do caderno dela que atopou e que se salvou da explosión
que provocou a exparella da súa nai e lle custou a vida.
Soto, Juan, “A misa dos comunistas”, ABC, “Galicia”, “El garabato del Torreón”, 29 xullo
2019, p. 46.
Artigo sobre a “misa de Rosalía”, tamén denominada por algúns “a misa dos comunistas”.
A “misa de Rosalía” puido ser celebrada por primeira vez en galego en 1965, oficiada por
Xaime Seixas Subirá. No seguinte ano, 1966, ofreceuse a primeira misa en galego fóra
de Galicia, oficiada en Buenos Aires por Faustino Rey Romero.
Souto, S., “Expoñen a carta que a filla de Rosalía de Castro enviou cunha foto a García
Martí”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 febreiro 2019, p. 32.
Informa da exposición no Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal da imaxe
fotográfica de Rosalía de Castro e a imaxe manuscrita enviada pola súa filla, Gala
Murguía, ao escritor Victoriano García Martí.
Souto, S., “Animada actuación de Xurxo Souto sobre a súa novela na Feira do Libro de
Ribeira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza. Costa da Morte. Noia”,
16 xuño 2019, p. 39.
Dá conta das actividades programadas para a celebración da quinta edición da Feira do
Libro de Ribeira, entre as que destaca a actuación musical realizada por Xurxo Souto
arredor da súa obra A gran travesía de Chiruca Macallás.
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Souto, Suso, “Rianxo fala a través da radio do instituto de Félix Muriel”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 13 febreiro 2019, p. 35.
Anuncia que ao longo da semana o alumnado do instituto Félix Muriel terá á súa
disposición a obra literaria de Rosalía de Castro e que, cada alumno, poderá recitar o
poema que queira o día 25 diante do Muro de Rosalía, onde se celebrará o día dedicado á
autora degustando un “Caldo de Gloria” recitado. Salienta que os rapaces e rapazas da
ESO que participen e sexan seleccionados, poderán ser logo escollidos para o certame
que convoca anualmente a Fundación Manuel María en Outeiro de Rei.
Souto, Suso, “Plácido Betanzos tiene ya un lugar en Palmeira para eternizar su legado”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 xuño 2019, p. 22.
Recolle información sobre a homenaxe ao político, profesor e escritor Plácido Betanzos,
na que estudantes de centros educativos leron partes das súas obras Bágoas na chuvia,
Paravea no inferno e Coiteladas na alma.
Souto, Suso, “Ilustrarán o ‘Aires da miña terra’ nun curso en Ribeira”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 12 decembro 2019, p 31. .
Con motivo da conmemoración do 140 aniversario do poemario Aires da miña terra, o
alumnado do Museo do Gravado de Ribeira fará unhas ilustracións coas que se editará un
volume especial da obra.
Tébar, Roma, “Diego Giráldez presenta su primera novela en febrero”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Condado/Louriña”, 8 xaneiro 2019, p. 14.
Informa da próxima publicación da primeira novela de Diego Giráldez, Hotel para
coleccionistas discretos, editada por Galaxia e na que se adentra no mundo das altas
esferas do poder. Giráldez asegura que sempre creu que nese mundo “hai importantes
doses de psicopatía, non hai máis que ver algunhas das novas inexplicábeis -incluso
extravagantes-, que vemos nos medios a diario e que xeran os que moven os fíos”.
Torrado, Carlos B. e A. A., “¿A qué libro te irías de vacaciones”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “libros”, 23 agosto 2019, p. 5.
Preguntan a diversos artistas, autores, músicos e blogueiros sobre o libro ao que
escaparían no verán. Entre eles, o actor Touriñán indica que iría á casa de Merlín e familia,
de Álvaro Cunqueiro; e Miguelanxo Prado, elixiría ás illas de Si o vello Sinbad volvese
ás illas, tamén de Cunqueiro.
Tubío, Olaia, “García Negro. ‘Manuel María fixo crónica en tempo real”, El Progreso,
“Cultura”, “Vivir”, p. 45/Diario de Pontevedra, “Sociedad”, “Vivir Aquí”, p. 55, 9
xaneiro 2019.
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Dá conta da publicación de Manuel María. Obra teatral, recompilación levada a cabo por
Pilar García Negro coa Casa Museo Manuel María, a partir da tese doutoral elaborada por
Camilo Gómez Torras e dirixida pola propia García Negro. Reprodúcense unha serie de
comentarios de García Negro sobre a produción teatral de Manuel María. A estudosa
sinala que o afán do escritor foi “facer crónica en tempo real, estar moi atento aos
requirimentos de actualidade histórica e a proclamar que o pobo galego existe e ten unha
voz propia”.
Tubío, Olaia, “Uxía. ‘Cantei na solaina da casa de Novoneyra para empaparme do lugar”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Música”, 22 febreiro 2019, p. 61.
Presenta o novo disco de Uxía, “Uxía-O”, que musica a poesía de Uxío Novoneyra.
Tubío, Olaia, “Saleta: ‘Eu teño a impresión de que seguimos xuntos”, El Progreso,
“Vivir”, 8 setembro 2019, p. 48.
Con motivo do décimo quinto pasamento de Manuel María, Saleta Goi, a súa viúva, e
Alfonso Blanco, da Irmandade Manuel María, repasan a traxectoria e figura do autor.
Asemade, dá conta da celebración do cabodano por parte da Irmandade Manuel María e
Xermolos, baixo o título “Memoria da Chaira enteia”.
V. P., “Nueve autores presentarán sus obras en la tercera Feira do Libro de Ponteareas”,
Faro de Vigo, “Condado. Paradanta”, “Área Metropolitana”, “Ponteareas. A Cañiza. As
Neves. Crecente. Covelo. Arbo. Salvaterra. Mondariz. Mondariz Balneario”, 6 xullo
2019, p. 12.
Indica que Antonio García Teijeiro, Iolanda Zuñiga, Arantza Portabales, Raquel Castro,
Anna R. Figueiredo, Elena Gallego Abad, Clara do Roxo, Luís Vallecillo e Xoán Curiel,
entre outros, presentarán as súas obras na terceira Feira do Libro de Ponteareas, que se
celebrará do 11 ao 14 de xullo.
V. P., “El festival Entreverbas traslada la literatura, la música y el arte de la palabra al
rural”, Faro de Vigo, “Condado. Paradanta”, “Área Metropolitana”; “Ponteareas. A
Cañiza. As Neves. Crecente. Covelo. Arbo. Salvaterra. Mondariz. Mondariz Balneario”,
25 setembro 2019, p. 14.
Informa da quinta edición do festival Entreverbas, que terá lugar do 27 ao 28 de setembro,
no que conviven música, literatura e outras expresións artísticas. No festival participarán
Arancha Nogueira, Rosalía Fernández Rial, Olga Novo e Antón Reixa.
Vallès, Tina, “Minutos de medrar”, Sermos Galiza, n.º 363, “fóradeserie”, 12 setembro
2019, pp. 4-5.
Recolle un texto de Tina Vallès, de quen ofrece uns breves datos biográficos relacionados
coa súa traxectoria como autora.
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Varela, Lourdes, “Tino Baz. ‘Rosalía captou a psicoloxía colectiva do pobo galego”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 727, “Entrevista”, 10 outubro 2019, p. V.
Entrevista a Tino Baz, cantautor que construíu o seu repertorio adaptando pezas populares
e empregando textos de poetas como Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Xavier
Seoane, Marica Campo, Bernardino Graña, Xosé Carlos Gómez Alfaro, Manolo Pipias
ou Francisco Álvarez “Koki”.
Vázquez-Monxardín, Afonso, “Blanco Amor non o tivo fácil”, La Región, “XXXVIII
Premio de Novela Longa”, 28 decembro 2019, p. 8.
Artigo sobre a dificultade que tivo Eduardo Blanco Amor para facerse un oco no panorma
cultural galego ao voltar de América en 1956.
Vila, Sara, “Despois do 8M volvín sorrir”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 11 xaneiro 2019, p. 12.
Dá conta da presentación en Pontevedra do volume colectivo Oito olladas sobre a folga
feminista do 8 de marzo, na que estivo presente a escritora e coordinadora do libro, Inma
López Silva, así como a xuíza Paz Filgueira, a xornalista Susana Pedreira, a libreira
Mercedes Corbillón, a funcionaria Sarai González, a matrona Susana Iglesias e a
estudante Sandra Núñez. Tamén participou na obra a mestra Ana Fresco, que non asistiu
ao acto.
Vila, Sara, “Miguel Anxo Fernández. ‘Fixémonos cinéfolos á forza”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 1 marzo 2019, p. 9.
Alude á novela Luz para Moraima (Blues para Moraima), de Miguel Anxo Fernández.
Vila, Sara, “Manuel Vilas, Antònia Vicens e Pilar Pallarés pasarán por Pontepoética 9”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 10 abril 2019, p. 14.
Informa da nova edición de PontePoética, mostra de poesía de diferentes tempos e
lugares. Yolanda Castaño resaltou a calidade do programa da novena edición. Entre o
cartel de autores atópase a galega Pilar Pallarés.
Vila, Sara, “Primeiros trazos dalgunhas das mulleres que fixeron Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, 9 xuño 2019, p. 48.
Recolle información sobre o mural que se inaugurará en Pontevedra, no que se
representará a mulleres ilustres da vila, entre elas, María Victoria Moreno.
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Vila, Sara, “Éxito na Festa dos Libros: ‘Esta foi a mellor edición, é unha cita máis que
consolidada”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 6 xullo 2019, p. 5.
Faise eco do éxito na Festa dos Libros en Pontevera, na que participaron autores como
Fina Casalderrey ou Diana López Varela. Salientan o volume de vendas de O último
barco, de Domingo Villar.
Vila, Sara, “Cantos, libros, poesía e cine na Maré”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
15 setembro 2019, p. 49.
Indica que no festival internacional Cantos na Maré se celebrará un recital poético a cargo
de Rosalía F. Rial, Lois Pérez e Lucía Aldao.
Vila, Sara, “El Museo inicia su programación para convertir Pontevedra en ciudad
lorquiana”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 24 outubro 2019, p. 12.
Informa da programación da cidade de Pontevedra con motivo do aniversario da primeira
visita de Lorca a Galicia, que se abre cunha conferencia impartida por Henrique
Alvarellos e Ramón Rozas.
Vilas, Alberto, “Percorrín toda a Galicia rural, non fixen o Camiño pero case”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 25 outubro 2019, p. 67.
Artigo sobre Dorthé Schubarth, a musicóloga que chegou a Galicia e percorreu toda a
comunidade para recoller o Cancioneiro popular galego.
Villar, C., “Santiago recopila en una obra 514 artículos de Díaz Pardo en la prensa de
1963 a 2009”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 7 febreiro 2019, p. 3.
Faise eco do proxecto no que Xosé Ramón Fandiño recolle 514 artigos de Isaca Díaz
Pardo na prensa de 1963 a 2009, O ollar clarividente de Isaac Díaz Pardo. A temática
destes escritos, segundo explica o propio Fandiño, versa sobre a xustiza social, a memoria
da República, do Seminario de Estudos Galegos e da restauración da dignidade dos
vencidos. Indica tamén que na meirande parte dos textos trata asuntos relacionados coa
historia de Galicia e co galego como factor identitario.
Villar, Rafael, “In Memoriam, Julio López Cid”, La Región, “Obituario”, 12 marzo 2019,
p. 10.
Obituario de Julio López Cid no que se recolle un dos seus poemas.
Viñas, Carmen, “Los libros son para el verano”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 966,
“Reportaje”, “Lecturas”, 6 xulo 2019, p. 2.
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Con motivo da celebración da Festa do Libros, as librarías pontevedresas escollen algúns
dos títulos e autores que optan a converterse nos reis dos meses estivais. Cita as seguintes
obras: Malaherba, de Manuel Jabois; O último barco, de Domingo Villar; Infamia, de
Ledicia Costas; Memoria do Silencio, de Eva Mejuto; A señora Dalloway, de Virginia
Woolf; e o clásico para o público infantil traducido ao galego Corre corre, cabaciño.
X. F., “El periodista fascinado con Cunqueiro y Mondoñedo”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, “Obituario”, 15 xaneiro 2019, p. 36.
Obituario do xornalista e escritor asturiano Juan Cueto Alas, quen mantivo unha amizade
con Álvaro Cunqueiro.
X. F., “A ‘Historia de Galicia’ de Villares, traducida ao francés”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 10 xullo 2019, p. 32.
Faise eco da tradución ao francés da Historia de Galicia, de Ramón Villares, logo do
nomeamento do autor como doutor honoris causa en Rennes. O título da edición francesa,
publicado polas Prensas Universitarias de Rennes, é Terre de Galice. Histoire d’un
finistère européen e conta con prefacio da man de Jean-François Botrel.
X. F., “Os poetas con nome de pirata”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 novembro 2019,
p. 33.
Informa que a Real Academia Galega celebrou o setenta aniversario da colección Benito
Soto, primeira en publicar versos en galego trala guerra. O acto estivo conducido por Fina
Casalderrey e contou coas intervencións de Ana Acuña, Patricia Arias Cachero e Xesús
Alonso Montero, ademais dun recital por parte de Xosé María Álvarez Cáccamo, Eva
Mejuto, Xosé Luís Franco Grande, Miguel A. Cuña Casasbellas, Marilar Aleixandre,
Carmela Silva, Joaquín Fabeiro Beiro, Antón Sobral, Xaime Toxo e Luís Ferreiro, coa
actualización musical de Ánxeles Ruibal. Salienta que do mesmo prelo saíron obras
fundamentais como Dona do corpo delgado, de Álvaro Cunqueiro; Triscos, de Luís
Pimentel; Fabulario novo, de Manuel Cuña Novás; ou Anxo de terra, de Ricardo
Carvalho Calero, ademais de versións galegas de poetas alemáns por Celso Emilio
Ferreiro e Antonio Blanco Freijeiro.
X. F., “Francisco Castro, poeta galego en Nova York”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2
decembro 2019, p. 29.
Indica que o escritor e director xeral de Editorial Galaxia, Francisco Castro, viaxará a
Nova York para promover un maior coñecemento da cultura galega recitando no Bowety
Poetry Club. É un dos participantes da mesa redonda organizada pola Cátedra Juan Carlos
I da New York University de Cultura e Civilización Española. Intervirá xunto coa
xornalista vasca Lorea Agirre e a editora catalá Rosa Rey, baixo o título de “Bilingual
Societies and Sustainability: Sapin’s Other Languages”.
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Xestoso, Manuel, “O segundo e o primeiro. O Centro Dramático Galego, en crise
permanente”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 354, “Teatro”, 11 xullo 2019, p. 7.
Nova sobre a situación do Centro Dramático Galego logo de que a directora, Fefa Noia,
comunicase que a súa renuncia por motivos profesionais. Versa sobre a crise permanente
en que parece estar inmerso o centro dende hai uns anos.
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VI. CLÁSICOS GRECO-LATINOS TRADUCIDOS
VI.1. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Galio Xulio César, A guerra da Galia, trad. Alfonso Blanco Quintela, Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento, col. Narrativa, n.º 371, 2019, 370 pp. (ISBN: 84-8487444-7).
Tradución de De bello Galico, obra principal de Gaio Xulio César que narra a conquista
da Galia de primeira man. Comeza cunha síntese da biografía deste persoeiro romano,
seguida de explicacións sobre o exército, a Galia e a propia obra. Sinala tamén que o
texto latino no que se basea a tradución corresponde á edición de René du Pontet de 1900.
Deseguido, ábrense oito libros. O primeiro expón as xustificacións da conquista e fai un
percorrido polo mapa. O segundo trata a loita contra os belgas; o terceiro, contra os
vénetos e outros pobos; e o cuarto, contra os xermanos usípetes e os tenteros. No quinto,
describe a incursión na Britania. O sexto prosegue coa pacificación de diversos pobos
galos. O sétimo, entre outras cousas, nomea algúns enfrontamentos con líderes galos.
Finalmente, o libro oitavo, escrito por Aulo Hircio, presenta o remate da guerra e os
derradeiros rebeldes.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Admirable labor. Relendo un clásico universal”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 725, “Libros”, 26 setembro 2019, p. VI.
Amosa a súa ledicia por ter vertido ao galego o libro que máis veces leu na súa vida e
salienta que, probablemente, sexa tamén un dos libros maís lidos pola humanidade. Dá os
parabéns á editora e ao tradutor, anotador e introdutor polo seu admirábel labor e convida
encarecidamente á lectura deste clásico.
Referencias varias:
- R. L., “A Guerra da Galia”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
189, 23 xuño 2019, p. 4.
Explica que a obra, concibida como un relato de camapaña, relata a conquista de Galia e
que procura fornecer a historiadores posteriores e actuar como propaganda da figura de
César na opinión pública da antiga Roma. Canto á pegada do libro, salienta a pegada que
tivo xa dende o Renacemento.
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VI.2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.

749

VI.3. PUBLICACIÓNS
RECENSIÓNS

EN

XORNAIS:

ESTUDOS

E

Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VI.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN OU COLABORACIÓNS FIXAS
Martín, Jesús Ricardo, “El latín sigue vivo y coleando”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
9 xullo 2019, p. 12.
Empeza afirmando que as linguas nin nacen nin morren: evolucionan, e que o latín e o
grego clásico non son, en absoluto, linguas mortas, xa que agora mesmo estamos a falar
o ‘latín de Cicerón’ con algúns fonemas distintos ou evolucionados. Por tanto está a
afirmar que o latín segue vivo, en maior ou menor importancia, mentres nos expresamos
nas linguas ‘románicas’. Así mesmo matiza que non podemos quedarnos só coas
influencias no lingüístico, senón que debemos analizar o seu influxo en áreas como a
literatura e a cultura, xa que a herdanza grecolatina é o piar fundamental da cultura
occidental. A este respecto fala das influencias que Horacio e Ovidio tiveron en Rosalía
de Castro.
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VI.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VI.6.
PUBLICACIÓNS
EN
XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VII. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
VII.1. NARRATIVA
VII.1.1. NARRADORES GALEGOS
Alfaya, An, O grupo, XII Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 185, mocidade e lectorado adulto,
setembro 2019, 117 pp. (ISBN: 978-84-9121-541-7).
Antón, Carla, Amina, Runa e Nico son os integrantes dun grupo de terapia dirixido por
Sandra, traballadora social no Centro Cívico do seu barrio, creado coa finalidade de que
verbalicen as súas experiencias e logo fagan un traballo en común xuntando as súas
habilidades. Deste modo, cada un deles toma a palabra para contar o seu pasado e as súas
experiencias. Así, Antón queimou a cara nun incendio e dende entón recibe a axuda da
súa avoa e sente empatía polos demais; Carla foi testemuña dos malos tratos do seu pai e
ten a nai en coma; a marroquí Amina sente a discriminación da sociedade, que a considera
unha terrorista por ser musulmá; Runa é unha graffiteira en cadeira de rodas que denuncia
a falta de accesibilidade dos espazos; e Nico é homosexual e sofre rexeitamento no
instituto. As vivencias dos adolescentes mestúranse cos problemas de Sandra, afectada
tras un fracaso cun adolescente, Nuno, ao que cre que non puido axudar, e pola ruptura
coa súa parella, Manuela, que refixo a súa vida. An Alfaya (Vigo, 1964), cunha linguaxe
sinxela e directa que se adapta aos variados rexistros dos personaxes, constrúe nesta
novela coral un retrato da vulnerabilidade destes adolescentes a través de temas de
actualidade como a discriminación, a inmigración ou a condición sexual.
Recensións:
- María Navarro, “Palabras esenciais. Para superarmos fronteiras”, Faro de Vigo / La
Opinión, “Faro da Cultura”, n.º 726, “Libros” / “Saberes”, “Novidades en galego”, 3
outubro 2019 / 2 novembro 2019, p. VI / p. 7.
Principia destacando que O grupo pon de relevo as eivas dunha sociedade abafante coas
persoas que atravesan dificultades e que recalca a importancia da palabra para expresar e
superar os conflitos. Comenta que se trata dunha narración en ton coloquial que insiste na
transcendencia dos actos persoais e presenta múltiples interrogantes que parecen convidar
a atravesar as fronteiras estabelecidas.
- María Jesús Fernández, “O grupo”, CLIJ, n.º 292, 10 decembro 2019, p. 70.
Apunta como unha das características da obra infantil e xuvenil de An Alfaya a súa
capacidade para retratar personaxes en situación de vulnerabilidade e, tras resumir a liña
argumental da novela salientando o seu protagonismo coral, cualifícaa de proposta
interesante que garante unha amena lectura.
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Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Apostas outonais para todos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 1.230, “Literatura”, 6 novembro 2019, p. 6.
Entre as propostas pertencentes á literatura galega que inclúe nesta sección Olalla
Sánchez, atópanse Canta comigo, de Manuel Tanco; O lobo da area, de Asa Lind, Viaxe
ao futuro; Vinte mil leguas baixo dos mares, de Jules Verne; Lobísimo do saco. Tres
titiritadas, de Berardino Graña; e O grupo, de An Alfaya. Ofrece unha breve descrición
de cada unha das obras.
Aneiros, Rosa, Orestes perde o sentido!, ilust. Kiko da Silva, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Sopa de libros, n.º 72, lectorado mozo, febreiro 2019, 112 pp. (ISBN: 97884-9121-474-8).
Rosa Aneiros (Meirás, 1976) constrúe unha historia que mestura realidade e soño na que,
mediante un ritmo trepidante, se pon o acento na intriga e na acción. Orestes, un rapaz de
doce anos, ten un accidente na rúa durante as festas do Entroido cando intenta salvar a
súa amiga Marta dun atropelo, como consecuencia do cal acaba no hospital cunha
conmoción cerebral. Nese tempo ten un soño no que debe perseguir a súa irmá pequena
Sabela, que escapou para salvar o seu oso Cuqui, que está secuestrado no castelo do rei
Koopa. Na súa aloucada carreira, Orestes terá que respectar e as normas de circulación
viaria: cruzar polo lugar axeitado, agardar a que os semáforos se poñan en verde, sentar
correctamente no autobús, abrochar o cinto, camiñar pola beirarrúa con coidado, levar
posto o casco e o chaleco reflector para andar en bicicleta pola noite, deterse no sinal de
stop. Cada vez que cumpre estas normas, gana puntos que ao final o axudan para chegar
vivo á meta e salvar a súa irmá. As ilustracións de Kiko da Silva (Vigo, 1979) evocan o
mundo dos videoxogos, o manga e o anime xaponés, retratando un contexto urbano as
accións que se describen no texto.
Recensións:
- María Navarro, “Orixinal relato. Videoxogos e circulación”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 704, “Libros”, 14 marzo 2019, p. VI.
Cualifica a narración de orixinal, por abordar as normas de circulación viaria dunha
maneira curiosa, e de suxestiva. Sinala que Orestes, o protagonista, debe superar probas
e apurar para superar as diferentes probas e recorrer ao seu enxeño e aos seus dotes de bo
xogador da Wii. Conclúe apuntando que pon de relevo a influencia dos videoxogos na
vida dos cativos, integrando no relato as normas de circulación.
- Carmen Ferreira, “Unha tremidante aventura a modo de videoxogo”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 13 outubro 2019, p. 40.
Repásase a traxectoria da xornalista e escritora Rosa Aneiros dende a publicación do seu
primeiro relato, Eu de maior quero ser (1999), citando tamén Ás de bolboretas (2009),
Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil, Premio Fervenzas Literarias ao
Mellor libro Xuvenil en 2009 e incluído en The White Ravens en 2010; a triloxía Ámote
Leo A. e A batalla da pequena Chanan Curi Coca (2017). Saliéntase que a súa escrita se
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caracteriza “por unha linguaxe coidada e directa e por atender a temáticas moi actuais”,
como na novela Ás de bolboretas (2009), A batalla da pequena Chanan Curi Coca (2017)
que trata os desafiuzamentos e Xelís, o guieiro das botellas de mar (2019) que denuncia
a contaminación dos océanos. Salienta que no relato Orestes perde o sentido! (Xerais,
2019) mestura “realidade e soño nunha historia trepidante”, que lembra os videoxogos e
que educa sobre a circulación viaria dunha forma amena.
Referencias varias:
-Clara Aldán, “Un rayo de sol oh, oh, oh...”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, “A praza da verdura”, 17 febreiro 2019, p. 17.
Breve nota na que, entre outras novas de sociedade, se felicita a Kiko da Silva polas
ilustracións de Orestes perde o sentido!
- M. M., “Os Xerais póñense de longo”, La Opinión, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33.
Informa da gala de entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle
declaracións dos premiados, entre os que está Rosa Aneiros.
- Mar M., “Os Xerais póñense de longo no Museo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro
2019, p. 40.
Faise eco do acto dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle as
declaracións dos galardoados: Rosa Aneiros, Premio Merlín; Amador Castro, Premio
Xerais; e Emma Pedreira, Premio Jules Verne.
_____, Xelís, o guieiro das botellas de mar, Premio Merlín 2019, ilust. Andrés Meixide,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 284, lectorado mozo, outubro 2019, 172
pp. (ISBN: 978-84-9121-589-9).
Novela fantástica de aventuras, de intencionalidade ecoloxista, coa que Rosa Aneiros
(Meirás-Valdoviño, 1976) acadou o Premio Merlín 2019. Xelís vive na illa de Otilc, onde
tamén residen os sete guieiros, seres encargados de regular o tráfico de nubes, o voo das
aves e os ventos. Xelís soña con converterse nun deles, malia que perdeu unha perna nun
accidente nun cantil. Dende entón púxolle por nome Colérica e fala con ela, convencido
de que é unha perna invisíbel, e, na súa compaña, vixía as botellas que navegan polo mar
con mensaxes no seu interior co obxecto de guialas para que cheguen ao seu destino. Un
día recolle a curiosa botella Estrafalaria, e está convencido de que a mensaxe é para el,
pois alerta da existencia dunha grande illa de plásticos que navega ao chou e ameaza o
mar. A pesar do escepticismo da súa familia e da maioría dos guieiros, Xelís e emprende
a viaxe cara a Raufarhöfn, en Islandia, voando no mascato Mult, na procura na persoa
que enviou a botella. Alí coñece a Ilva e o seu avó, ambos fabricantes de botellas e
desexosos de repartilas polo mundo para que se estenda a mensaxe da necesidade de
coidar do medio ambiente e combater a invasión do plástico. Cando Xelís torna a Otlic,
coa axuda dos guieiros e da veciñanza, logra que a mensaxe chegue a todos os puntos da
Terra e parar así a illa de lixo. Estruturada en trinta e nove capítulos sen titular e narrada
en terceira persoa, na novela conflúen valores como o activismo ambiental, o coidado dos
océanos e a aceptación da diferenza. O volume complétase coas ilustracións de Andrés
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Meixide (Vigo, 1970) realizadas coa estética dos videoxogos. Ao final do libro inclúense
as instrucións para construír con cartón a Xelís e o mascato Mult.
Recensións:
- Xosé García, “Literatura contra o plástico. O premio Merlín de Rosa Aneiros traza unha
fábula ecoloxista para a infancia”, Sermos Galiza, n.º 368, “fóradeserie”, “letras miúdas”,
17 outubro 2019, p. 7.
Reflexiona sobre o papel da literatura infantil e xuvenil como motor para a creación de
conciencia a respecto das distintas preocupacións sociais e problemas colectivos actuais,
sobre todo co que ten que ver coa defensa ecolóxica. A este respecto sinala que Xelís, o
guieiro das botellas de mar de Rosa Aneiros se erixe como unha fábula ecoloxista para a
infancia e repasa algúns títulos de poesía e ensaio dirixidos ao público infanto-xuvenil
que siguen esta mesma liña, nomeadamente Bicos e non balas de Antonio García Teixeiro
e Da Carapuchiña ao señor Lamote de Miguel Vázquez Freire.
- Mario Regueira, “Contra o plástico”, Sermos Galiza, n.º 371, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 7 novembro 2019, p. 6.
Apunta que a autora conseguiu a tríade dos premios Xerais con esta obra da que resume
o seu argumento. Logo sinala varios elementos interesantes da trama, como a diversidade
funcional do protagonista, a forza do discurso ecoloxista, baseada na acción colectiva da
xente máis nova, e a calidade editorial ao acompañarse dunha proposta da xogo.
- María Navarro, “En clave metafórica. Para confiarmos nun mundo mellor”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 735, “Libros”, 5 decembro 2019, p. VI.
Comeza indicando que Rosa Aneiros sorprende con cada unha das súas obras da súa xa
extensa traxectoria. Con respecto a Xelís, o guieiro das botellas de mar destaca os seus
personaxes atractivos, a narración sinxela, o vocabulario escollido, a imaxinación e a
temática relacionada coa natureza marítima. Resume brevemente o argumento do libro e
valora a súa defensa da importancia de unir esforzos para lograr calquera meta, como a
construción dun mundo mellor.
Referencias varias:
-M. M., “Os Xerais póñense de longo” / “Os Xerais póñense de longo no Museo”, La
Opinión / Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33 / p. 40.
Dá conta da entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo: o Jules Verne,
que recaeu en Emma Pedreira por Os corpos invisibles; o Xerais de Novela, que
correspondeu a Amador Castro por Shangai a Barcelona; e o Merlín, que recoñeceu a
Rosa Aneiros por Xelís, o guieiro de botellas de mar. Recóllense as declaracións dos
gañadores e, con respecto a Rosa Aneiros, apúntase que destacou a presenza do mar na
súa obra e que o punto de partida deste libro foron as noticias arredor da existencia de
illas de plástico, co obxecto de concienciar os pais, pois os nenos e nenas, ao seu ver, xa
o están; loitar contra os estereotipos e lanzar unha mensaxe de unión, perseveranza e
coraxe ante o perigo. Revélase tamén que todos os topónimos presentes no relato
corresponden á costa de Valdoviño de onde procede a escritora.
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- Carmen Ferreira, “Unha aventura a modo de videoxogo”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 outubro 2019, p. 4.
Analiza brevemente a escrita infantil e xuvenil de Rosa Aneiros que se caracteriza “por
unha linguaxe coidada e directa e por atender a temáticas moi actuais”, como é o caso de
Xelís, o guieiro das botellas de mar (2019) no que denuncia a contaminación dos océanos.
- Sira González, “En Xelís, o guieiro das botellas de mar…”, Luzes, n.º 74, “As libreiras”,
novembro 2019, p.89.
Sira González, da librería coruñesa Os Rosales, recomenda a lectura de Xelís, o guieiro
das botellas de mar de Rosa Aneiros, unha obra de fantasía e aventuras que reflícte a
emerxencia climática en que nos atopamos e que levou a autora a gañar o Premio Merlín
de Literatura Infantil 2019.
- Manuel Bragado, “Árbore dos desexos (conto de nadal)”, Faro de Vigo, “Opinión”,
“Campo de Granada”, 24 decembro 2019, pp. 22-23.
Conto de nadal que Manuel Bragada dedica ás escolas de Laredo e Cedeira. Nel, o
protagonista conta a celebración no colexio da festa de fin de ano, todos vestidos de gala,
na que participan o orientador novo, Alba, a titora, e a profesora Candela. Relata tamén
que no seu cole participan na rede de escolas polo clima e que Alba lles recomendou ler
o libro de Rosa Aneiros, Xelís, o guieiro das botellas de mar, que devorou en catro horas
e vinte e cinco minutos e que lle encantou. Parécelle unha gran idea formar coas botellas
que se guindan ao mar, con cadansúa mensaxe secreta, unha barreira que sirva para
reducir esa grande illa de plásticos de todo o planeta que aboia no océano Pacífico, e
manifesta a súa admiración por Greta Thunberg, a rapaza que, dende Estocolmo, comezou
a loitar ela soa contra o cambio climático e que falou na ONU e no cumio de Madrid,
onde reclamou ao dirixentes mundiais que se puxeran de acordo para reducir as emisións
provocadas polo consumo de combustíbeis fósiles. O protagonista conta tamén que no
colexio colocaron unha árbore dos desexos, unha idea tirada dun conto de nadal de
Agustín Fernández Paz para atopar a maxia das palabras que aniña no interior de todas as
persoas.
- Juan José Lago e Olalla Sánchez, “Libros para celebrar la Navidad”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Selecciona obras para celebrar o Nadal entre as que figuran en galego Xelís, o guieiro das
botellas de mar, de Rosa Aneiros, da que destaca que é unha novela necesaria e oportuna
pola súa temática contra o cambio climático; Os corpos invisibles, de Emma Pedreira; O
can de Milú, de Mariann Máray; As aloucadas historias dos Monkis, de Paula Merlán;
Parece unha formiga, de Pablo Otero.
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Entre as propostas pertencentes á literatura galega recoméndanse para ler en Nadal
Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se di que seducirá os lectores; o novo
volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en homenaxe ao barco de Greenpeace,
con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero; o álbum A fraga do meu avó, de
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Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación dos bosques autóctonos; Xelís,
o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha denuncia do plástico que invade o
planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que mostra as viaxes das sementes para
continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á publicación en galego do título que pecha
a triloxía da famosa personaxe Pippi Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores
até a illa na que o seu pai é un poderoso rei. Na parte superior da páxina reprodúcense
tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix;
Un estraño agasallo, de José Carlos Román; e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo
título do Diario de Greg en galego.
Aparicio Casado, Buenaventura, Etram e Ailux na Terra dos Mortos, ilust. Pilar Castro
Caamaño, Pontevedra: Ab Origine, lectorado autónomo, 2019, 55 pp. (ISBN: 978-84947844-5-3).
Segunda obra de ficción do historiador Buenaventura Aparicio Casado (Peñafiel, 1946),
que achega un relato de ciencia ficción con carga didáctica protagonizado por dous
extraterrestres: a comandante Ailux e o seu copiloto Ailux, que navegan pola Vía Láctea
na nave A Raíña da Galaxia coa misión de explorar o planeta. Por erro, chegan ao ano
2019 a.C., en plena prehistoria, e alí amigan con Imarña, unha nena que vive nun poboado
megalítico. Grazas a ela coñecen como é o seu poboado, as funcións do xamán, o culto
que lles renden aos mortos, os labores que levan a cabo os homes e as mulleres... Para
corresponder a tantas atencións, os extraterrestres comparten con Imarña a visión do
futuro mediante a máquina do tempo, e eles mesmos descobren como evolucionan os
humanos. Así, ven a Idade do Ferro, os romanos, a Idade Media e os grandes inventos,
pero tamén as guerras, as bombas atómicas, os mísiles, a degradación do medio ambiente
e a eliminación de fumes e sucidade das cidades. Ao cabo, os amigos organizan unha
festa de despedida e intercambian regalos para non esquecerse. As acuarelas de Pilar
Castro Caamaño ilustran a toda páxina algunhas escenas do relato.
Referencias varias:
- Belén López, “Buenaventura Aparicio ‘Se de neno colles o vicio de ler, xa nunca o
perdes”, Diario de Pontevedra, “A última”, 16 decembro 2019, p. contracuberta.
Entre outras actividades culturais, anuncia a presentación deste conto no Espazo
Nemonon.
- Belén López, “Buenaventura Aparicio ‘Se de neno colles o vicio de ler, xa nunca o
perdes”, Diario de Pontevedra, “A última”, 16 decembro 2019, p. contracuberta.
Entrevístase ao autor para comentar que os contos son a escusa para dar a coñecer a
historia á cativada e reflexionar sobre valores, como igualdade e conservación da
natureza. Explica que compón un relato de aventuras, fantasía, misterio e humor que é
ciencia ficción e que permite introducir a reflexión feminista, a mensaxe ecoloxista e o
eloxio da amizade, educando en valores e animando á lectura.
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Babarro, Xoán, Os horizontes de Adar, Santiago de Compostela: Santillana Obradoiro,
col. Oqueleo. Narrativa, lectorado mozo, xullo 2019, 160 pp. (ISBN: 978-84-16834-259).
Narración en primeira persoa que Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, 1947) construíu,
como sinala no capítulo inicial, reconstruíndo as vivencias recollidas no diario de Adar,
un inmigrante sirio, referidas na súa maior parte á época que pasou en Barcelona. Adar
comeza lembrando como tras unha travesía clandestina chegou á capital catalá, o difíciles
que foron os primeiros tempos para gañar a vida, pois, malia ser especialista en literaturas
hispánicas, sen permiso de residencia nin papeis que acreditasen os seus estudos, pouco
podía facer para sobrevivir e lograr traer de Siria a súa muller e o resto da súa familia.
Relata tamén como mudou a súa sorte ao atopar por casualidade un can perdido e
descubrir a identidade da súa dona, Marieta, quen lle ofreceu un traballo ocupándose da
súa mascota e un pequeno lugar digno para vivir. Ademais, introduciuno no seu grupo de
amigas, o que deu pé a novos traballos e amizades, entre elas, os Balaguer, donos dun
casal, que lle permiten dispoñer da súa completa biblioteca. O amuleto e as estrañas
mensaxes que comeza a recibir do que todos coñecen como Noi Misteriós fan que se
embarque na resolución do enigma, para acabar descubrindo que é un monicrequeiro cun
pasado tumultuoso coa intención de estimulalo na busca de novas horizontes. Ao cabo,
un dos fillos dos Balaguer infórmao de que existe unha praza de lector de árabe en Galicia,
o cal abre unha nova etapa na súa vida que o levará a residir no Val do Dubra, aprender
galego e coñecer as historias da anciá Aldara. A modo de apéndice, inclúense os
“Horizontes de Adar”, dez textos diversos que dan conta do seu talento para a escrita, da
súa erudición, do seu carácter sensíbel e da súa aposta pola paz. A obra pon de relevo a
dureza das migracións na procura dun futuro e a dor que causa a guerra, así como a
importancia de desterrar os prexuízos e valorar a cultura.
_____, O gorrión comellón, ilust. Isabel Caruncho, A Coruña: Rodeira- Grupo Edebé,
col. Tucan azul, n.º 1, lectorado 6+, setembro 2019, [54] pp. (ISBN: 978-84-8349-5780).
Neste relato Xoán Babarro (Calvelo de Macede, Ourense, 1947) conta o percorrido vital
dun gorrión que farto de comer frangullas e arroces empoeirados polo chan decide facer
un banquete no seu novo niño. Convidou á veciñanza, pero ao non vir, decidiu coller a
todos os que pasaba por diante da súa vivenda: o cabaliño do demo, a xoaniña, o insecto
zapateiro, o escornabois, o vagalume, o gurgullo, a couza..., a todos atounos ao seu niño
até que chegaran os convidados ao banquete, pero nun puido coas procesonarias que, ao
montón, romperon o niño e liberaron a todos os animais amarrados. As preguntas e
respostas de cada un dos atados están feitas en verso con rimas e rimos da transmisión
oral. Un conto que remata pospoñendo o banquete. É ben acompañado polas ilustracións
de Isabel Caruncho que complementan o relato e incluso dan paso a unha narrativa visual.
_____, Teño oito anos e quero ser youtuber, ilust. Luz Beloso, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Árbore, n.º 235, serie laranxa, lectorado autónomo, 2019, 149 pp. (ISBN: 978-849151-428-2).
Novela de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, 1947) centrada nas vivencias de Antón, un
neno de oito anos que, como desvela o título, soña con ser youtuber e ao ser moi novo
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para meterse nas redes abre un documento coa axuda da súa profesora Lorena para contar
en primeira persoa as cousas que recorda. Dende o ático da cidade na que reside cos seus
pais e a súa irmá pequena Sonia, pode ver o mar e imaxina carreiras de nubes, namentres
fala do seu contorno familiar. Fala tamén da vida en Viladonda, a aldea dos avós, dos
animais que teñen, dos xogos no medio da natureza, da chegada do parque eólico e do
que aprende cos curmáns, os tíos e os avós. Así mesmo, reproduce dous contos que lle
escoitou narrar á avoa Celsa e á avoa Celia. O texto presenta distintas tipografías para
diferenciar os discursos, símbolos que plasman algúns elementos imaxinados polo
protagonista. As ilustracións figurativas en escala de grises de Luz Beloso (Monforte de
Lemos, 1968) aparecen en páxinas independentes ou ben integradas na narración. Son
imaxes evocadoras que enmarcan momentos da historia realizadas con técnica dixital,
cun trazo solto que acentúa as luces e as sombras e as achega á estética cinematográfica.
Belarte, Lucía, O neno peixe, ilust. David Rodríguez Lorenzo, Vigo: Triqueta verde,
lectorado autónomo, maio 2019, [32] pp. (ISBN: 978-84-949231-5-9).
Conto ilustrado no que Lucía Belarte (Ourense, 1984) e David Rodríguez Lorenzo
(Ourense, 1984) constrúen unha historia que pretende poñer o acento na existencia de
distintos modelos de familia, lonxe do tradicional. Deste xeito relatan a historia do neno
peixe, fillo do amor entre unha serea e un humano. Ao ser mestizo, non lle imita nada á
súa irmá nin aos seus compañeiros e amigos. Do seu pai só sabe o que oíu murmurar, de
aí que se decida a ir buscalo logo de atopar unha foto nunha botella. Deste xeito coñece a
historia do seu pai, un bo home que se tivo de arredar del, e dende ese momento o neno
peixe ten unha nai, dous pais e unha medio irmá. As secuencias de imaxes, acuarelas
coloristas, van dando conta das principais escenas do relato.
Calvo, Paulo, A maldición de San Brandán, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, n.º
112, lectorado mozo, xullo 2019, 136 pp. (ISBN: 978-84-9151-360-5).
Primeira incursión na novela de Paulo Calvo (Ames, 1977), quen presenta unha narración
de misterio e intriga histórica que integra a figura de San Brandán, o monxe irlandés do
século VI, protagonista do relato de viaxes recollido na Navigatio Sancti Brandani,
redactado contra os séculos X-XI. Neste caso, argállase unha lenda relacionada coa
existencia dunha gaita con poderes marabillosos coñecida popularmente como A
maldición de San Brandán, capaz de ensumir a quen a toca nun estado escuro. O relato
recorre a tres contextos temporais para describir as intrigas ao redor do cobizado
instrumento: o ano 1182, cando o padre irlandés Aldán chega a Bretoña canda outros
frades coa misión de ocultar a gaita nun sarcófago; o ano 1940, cando o doutor Fausto
Wessler é encargado polos nazis de atopar o obxecto máxico, que lle proporcionaría ao
Führer unha gran vitoria en Europa ; e o ano 2015, cando o mozo Daniel Alvite, luthier
no Departamento de Investigación e Restauración de Instrumentos da Facultade de
Historia da Universidade de Santiago de Compostela, recibe a orde de Uxío Regueira, un
dos mellores restauradores do mundo, de analizar e custodiar o obxecto, atopado nas
escavacións de Wewelsburg. Ao longo de 31 capítulos, un narrador omnisciente alterna
as peripecias destes personaxes coa gaita no seu respectivo marco temporal, introducindo
tamén as intrigas da famosa gaiteira Silvia Seoane para facerse co prezado instrumento.
Referencias varias:
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- Marga Mosteiro, “Escribir es mi manera de relajarme, por eso en mis novelas no hablaré
de economía”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 25 setembro 2019,
contracuberta.
Recolle datos sobre a vida profesional de Paulo Calvo con motivo da publicación de A
maldición de San Brandán. Indícase que o autor, profesor de Economía no colexio La
Salle de Santiago durante seis anos e na actualidade docente en Vimianzo, utiliza a
escritura para se evadir do seu traballo. Recóllense tamén as súas declaracións, nas que
salienta que a historia é inventada, pero as localizacións reais, e que investigou os feitos
durante case un ano.
Canosa, María, Candorcas e unicornios, ilust. Iago Torres París, Vigo: Galaxia, col.
Árbore, n.º 233, serie verde, lectorado mozo, outubro 2019, 148 pp. (ISBN: 978-84-9151402-2).
Narración en terceira persoa de María Canosa (Cee, 1978) estruturada en 21 capítulos e
dous epílogos na que se recorre ao simbolismo e ao mundo onírico para falar do abuso
que sofre a protagonista por ser diferente aos seus compañeiros de escola e vivir con unha
familia de emigrantes procedentes de Kenya. Ana, unha rapaza orfa de nai, unha doutora
que morreu en Kenya a causa dunha enfermidade, vive na Costa da Morte con mamá
Mumbi e papá Osogo, ambos os dous de raza negra. Para fuxir das burlas que sofre na
escola, onde Lucas se burla dela por ter o pelo laranxa e vivir cuns emigrantes negros,
Ana dá paseos solitarios polo peirao e o bosque, onde ten os seus dous únicos amigos: a
candorca Gumi e o unicornio Niati, con que voa coa imaxinación na alfombra Zulia.
Grazas ás lendas sobre a montaña luminosa e o león, a lebre e a hiena que lle contan os
seus pais, e afoutada polo unicornio, que desexa que a rapaza se enfronte ás dificultades,
Ana acaba descubrindo o motivo do odio a África de Lucas, solucionando os seus
conflitos e aceptando a súa nova familia. As ilustracións en tonalidades azuis de Iago
Torres París ilustran algunhas das escenas da historia e acentúan o seu simbolismo e a
ambigüidade de certos elementos.
Carballeira, Paula, A tartaruga Amodovou, ilust. Ana Seixas, Santiago de Compostela:
Santillana Infantil y Juvenil – Edicións Obradoiro, col. Oqueleo, serie amarela,
prelectorado e lectorado autónomo, xullo 2019, 46 pp. (ISBN: 978-84-16834-14-3).
Relato infantil no que Paula Carballeira (Fene, 1972), a través de catro breves capítulos e
cunha narración debedora dos recursos da oralidade, constrúe unha alegoría sobre a
emigración, o valor da liberdade e a solidariedade a través da vida da tartaruga de terra
Amodovou. Nace en soidade e as aves do lugar danlle a benvida, pero deseguida a animan
a fuxir da serpe e doutras ameazas. Así, ao seu ritmo, a tartaruga percorre o mundo enteiro
cun sorriso para gardar na memoria os recendos e os sons das cousas e seres que a
arrodean. Como ignora o que é unha guerra ou unha fronteira nunca se detén ante nada,
nin sequera cando un arame de espiño lle corta o paso. Malia non saber nadar, nin sequera
para cando chega ao mar e, coa axuda dos paxaros, sobe ao lombo dunha balea para
percorrer máis mundo. Xa vella, Amodovou mantén o sorriso e ten moitas fillas que,
coma ela, camiñan sen parar. Ana Seixas (Viseu, 1984) acompaña o relato con
ilustracións en cores vivas que recorren a trazos e formas arredondados.
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Caride, Ramón, Singamia 1.1. Queridas máquinas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Fóra de xogo, n.º 179, mocidade e lectorado adulto, xaneiro 2019, 136 pp. (ISBN:
978-84-9121-460-1).
Conxunto de relatos que completa a triloxía iniciada con Exogamia 0.3 (2011) e
continuada en Endogamia 0.2 (2013). Os tres volumes forman a serie “Aktual”,
caracterizada pola visión descarnada dos efectos da globalización, o dominio das novas
tecnoloxías, as inxustizas sociais, as agresións ao medio natural e a deshumanización que
prima nas relacións de poder dunha sociedade líquida e cambiante. Deste xeito, e baixo o
significativo subtítulo de Queridas máquinas, os seis relatos –“Procurar&Anular”,
“Financiar os instintos”, “O ceio dos pretos”, “Carnívora”, “Tempo comprimido” e
“MINP, meu amigo”– conforman unha visión caleidoscópica do presente e do futuro para
expoñer os perigos que entraña o emprego interesado e por veces perverso dos avances
científicos e tecnolóxicos para garantir os beneficios do poder estabelecido e someter o
individuo. Preséntase así un universo dominado polos aparellos, dende os drons que
serven para eliminar obxectivos humanos, pasando por máquinas para clonacións e
xestacións, até aquelas que manipulan a percepción das vivencias e sensacións.
Recensións:
- María Navarro, “Tecnoloxía trepidante. Unha prosa áxil e trepidante”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 715, “Libros”, 28 marzo 2019, p. VI.
Indica que se compón de seis relatos que amosan o poder das máquinas sobre a vida das
persoas, a capacidade de control sobre os nosos actos e mesmo a previsión sobre o noso
futuro. Apunta tamén que o termo que serve de título –igual que aconteceu en entregas
previas como Exogamia e Endogamia–, introducen ao lector no eido científico da
bioloxía e no desenvolvemento da tecnoloxía. Conclúe salientando que a calidade dos
temas abordados vai acompañada dunha prosa áxil e directa, de estilo científico, e dos
suxestivos enunciados que con frecuencia se deixan abertos.
- Ramón Nicolás, “Un ‘Black Mirror’ de noso”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “Ex umbra in solem”, 12 abril 2019, p. 10.
Comenta que Ramón Caride comezou hai anos un proxecto insólito na literatura galega
contemporánea: idear unha triloxía composta por Exogamia 0.3 (2011), Endogamia 0.2
(2013) e Singamia 1.1., integrada por relatos que afondan nas dimensións da realidade
cotiá ou da que está por vir, recorrendo á distopía. Identifica como os principios que
gobernan a triloxía a habilidade compositiva, a fluidez narrativa e a proposta de reflexión
para suscitar o debate crítico. Con respecto a Singamia, salienta que o elo común é que
todas as narracións recrean asuntos de filiación científica e tecnolóxica, ollados dende
unha perspectiva que posibilita a análise dos verdadeiros obxectivos que se agochan tras
a construción dunha sociedade altamente tecnoloxizada, así como as consecuencias éticas
que esta pode carrexar. Repara tamén nos paratextos iniciais, que acollen fragmentos de
Carl Sagan, manifestacións de Nuria Oliver, directora científica de Telefónica I+ D, e de
Charlie Brooker, creador da serie televisiva Black Mirror.
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- Isabel Mociño, “Singamia 1,1’ Lectura crítica e descarnada do presente”, El Correo
Gallego, “domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 agosto 2019,
p. 6.
Define a obra como un instrumento crítico e reflexivo que procura non deixar indiferente
ao lectorado e logra una simbiose de emoción e reflexión. Sinala que se trata da terceira
entrega da triloxía que o autor iniciou en 2011 con Exogamia 0.3 e continuou en 2013
con Endogamia 0.2, na que demostra a súa mestría no dominio do texto curto, da tensión
narrativa, da trama ben artellada e, sobre todo, a súa enorme capacidade de análise en
clave macroestrutural. Enumera os relatos que integran o volume e salienta que presentan
un universo de dominio do individuo no que só a música e a poesía semellan configurar
vías de esperanza no futuro. Conclúe mencionando que a obra remite a outras obras de
Caride, como Soños eléctricos ou O sangue nos camiños, que configuran un macrotexto
ben vertebrado, rico, actual e crítico, capaz de nos interrogar.
Referencias varias:
- L. Romero, “La Feira do Libro se estrena con autores destacados y novedades literarias”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 13 xuño 2019, p. 10.
Informa sobre as actividades que acollerá a primeira Feira do Libro de Cambados, entre
os días 19 e 22 de xuño. Menciona a presenza de autores como Susana Sánchez Arins,
María Soliño, Sindo Mosteiro, Maribel Iglesias, Manuel Portas, Pepe Barro, Fran Alonso,
María Eiras e Ledicia Costas; presentacións de publicacións como Memoria da represión
franquista en Cambados, de Quico Paz Antón, e mesas redondas ou a revista cultural Cen
Follas, da asociación homónima. Infórmase tamén de que o pregón correrá a cargo de
Ramón Caride.
-Mónica V. Lopo, “Soños de escritor”, La Región, “Vida”, “En confianza”, 25 agosto
2019, pp. 2-3.
Entrevista co escritor Ramón Caride na que define a súa triloxía lixeiramente futurista
como unha reflexión sobre como a tecnoloxía modifica as nosas vidas. Así mesmo, repasa
a súa traxectoria como escritor e sinala que concibe a escritura como un traballo, ao tempo
que defende a lectura como unha actividade que estimula a capacidade de concentración.
Preguntado sobre as súas preferencias, menciona o escritor Manuel María e a novela A
esmorga. Apunta como un soño que a xente valore o idioma galego.
Carreiro, Pepe, Os Bolechas, igualiños, igualiñas na Laracha, ilust. do autor, Santiago
de Compostela: Bolanda Ediciones, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN: 978-8417702-69-4). ■
Relato infantil escrito e ilustrado por Pepe Carreiro (nome artístico de Xosé Carreiro
Montero, Vigo, 1954). Os famosos Bolechas, como fan sempre nesta colección
subvencionada e dedicada a distintos lugares de Galicia, visitan nesta ocasión A Laracha.
Os Bolechas visitan diferentes lugares do termo municipal como a Praza do Concello, o
paseo marítimo e o porto de Caión, a área recreativa de Gabenlle, o paseo fluvial do río
Anllóns e o centro de interpretación dos muíños de auga da Costa da Morte en Golmar.
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Asemade, difunden mensaxes e consellos para tratar sentimentos como a emoción, a
resolución de conflitos, as relacións entre iguais e a tolerancia.
Referencias varias:
- M. Ramos, "Premios, música e contos na festa das Letras Galegas", El Correo Gallego,
"Área de Compostela", 9 maio 2019, p. 36.
Entre outras moitas informacións referidas á programación cultural en diferentes vilas da
Costa da Morte para celebrar as Letras Galegas, inclúese a presentación, o 19 de maio, de
Os Bolechas, igualando na Laracha.
_____, Os Bolechas coidan cans e cadelas, ilust. do autor, Santiago de Compostela:
Bolanda, col. Os Bolechas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN: 978-84-17702-618).
Relato infantil escrito e ilustrado por Pepe Carreiro (nome artístico de Xosé Carreiro
Montero, Vigo, 1954). O argumento céntrase en como os veciños dos Bolechas, Roberto,
Maruxa, Sabela e Lois acoden á súa casa para que coiden das súas mascotas mentres un
vai a un recado, outro á tenda, outro ao cine e outro a un aniversario. O can Chispa
enfádase ao recibir ao chihuahua Tabasco, ao sambernardo Olinda, aos bulldogs Plis e
Plas e a Salchichona, de maneira que acaban levándoa á casa da veciña Mariña que só ten
un hámster chamado Garavanzo até que aprenda a relacionarse cos demais. As
ilustracións son de estilo infantil, con formas rodeadas dunha liña negra e cores planas
sen intención volumétrica.
_____, Os Bolechas van á Feira do Cocido de Lalín, ilust. do autor, Santiago de
Compostela: Bolanda, col. Guías, lectorado autónomo, 2019, 32 pp. (ISBN: 978-8417702-56-4). ■
Relato infantil escrito e ilustrado por Pepe Carreiro (nome artístico de Xosé Carreiro
Montero, Vigo, 1954). Os famosos Bolechas, como fan sempre nesta colección
subvencionada e dedicada a distintos lugares de Galicia, visitan nesta ocasión Lalín e a
súa Feira do Cocido, convidados polo seu amigo Estevo. Ao longo do seu percorrido
coñecen os ingredientes do cocido e espazos emblemáticos da vila como a Casa de Ramón
Aller, o monumento ao porco ou o de Joaquín Loriga, o paseo fluvial polo Pontiña, o Pazo
de Liñares, a Biblioteca Varela Jácome, entre outros. As ilustracións son de estilo infantil,
con formas rodeadas dunha liña negra e cores planas sen intención volumétrica.
Referencias varias:
- Blanca Paz, “Os Bolechas dedican un dos seus libros á Feira do Cocido e a Lalín”,
Diario de Pontevedra, “Deza/Lalín/Silleda”, 31 xaneiro 2019, p. 27.
Con motivo da presentación do libro para fomentar a lectura, sinala que a historia se
ambienta nos principais puntos de interese turístico da vila e que ten unha tiraxe de 5.000
exemplares, que se distribuirán por colexios, bibliotecas públicas e centros de toda
Galicia.
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_____, Os Bolechas van á peixaría, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda,
col. Guías, lectorado autónomo, 2019, 32 pp. (ISBN: 978-84-17702-59-5). ■
Relato infantil escrito e ilustrado por Pepe Carreiro (nome artístico de Xosé Carreiro
Montero, Vigo, 1954). Os famosos Bolechas, como fan sempre nesta colección
subvencionada –neste caso pola Consellería do Mar– e dedicada a distintos lugares de
Galicia, visitan nesta ocasión a peixaría da súa amiga Carmiña e aprenden os nomes dos
peixes, receitas para cociñalos e a súa importancia dentro da pirámide alimentaria, a cal
se explica polo miúdo. As ilustracións son de estilo infantil, con formas rodeadas dunha
liña negra e cores planas sen intención volumétrica.
_____, Florentino López Cuevillas, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda
Ediciones, col. As miñas primeiras Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp.
(ISBN 978-84-18176-00-5). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega dunha das coleccións da serie
protagonizada polos Bolechas a vida de Florentino López Cuevillas (Ourense, 18861958). Balbina, a avoa materna dos Bolechas, disfrázase do persoeiro e conta unha
historia que escribiu: Como nasceu a cidade de Ourense, centrada no nacemento de
Ourense arredor dunha poza de auga quente, utilizando fragmentos desa obra, que se
transcriben en letra cursiva. Tras a historia introdúcese un parágrafo con información
biográfica e mais un minidicionario. As ilustracións recrean diferentes momentos da
historia cos Bolechas como protagonistas.
_____, Francisca Herrera, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda Ediciones,
col. As miñas primeiras Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN 97884-18176-01-2). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega dunha das coleccións da serie
protagonizada polos Bolechas a vida de Francisca Herrera (A Coruña, 1869-1950). Sonia,
a penúltima dos irmáns Bolechas, disfrázase desta intelectual, a primeira muller que
entrou na Real Academia Galega, e conta unha historia que ela escribiu: A naipeira,
centrada nunha muller que aprendeu a ser adiviña para gañar cartos e poder alimentar as
súas fillas, utilizando fragmentos desa obra, que se transcriben en letra cursiva. Tras a
historia introdúcese un parágrafo con información biográfica e mais un minidicionario.
As ilustracións recrean diferentes momentos da historia cos Bolechas como protagonistas.
_____, Lois Pereiro, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda Ediciones, col. As
miñas primeiras Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN 978-84-1817602-9). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega dunha das coleccións da serie
protagonizada polos Bolechas a vida do poeta Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958-A
Coruña, 1996). Carlos, o máis vello dos irmáns Bolechas, disfrázase de Lois Pereiro
poñendo o pelo ao estilo punk e cunhas lentes de sol, e conta unha historia que el escribiu
nun guión televisivo intitulado ¿Que é Galicia?, para o cal utiliza fragmentos desa obra,
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que se transcriben en letra cursiva. Tras a historia introdúcese un parágrafo con
información biográfica e mais un minidicionario. As ilustracións recrean diferentes
momentos da historia cos Bolechas como protagonistas.
_____, Manuel Leiras Pulpeiro, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda
Ediciones, col. As miñas primeiras Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp.
(ISBN 978-84-17702-80-9). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega dunha das coleccións da serie
protagonizada polos Bolechas a vida de Manuel Leiras Pulpeiro (Mondoñedo, 18541912). Sonia, a penúltima dos irmáns Bolechas, disfrázase do escritor poñendo unha
barba branca e recita versos tomados do seu libro Cantares gallegos que aparecen en letra
cursiva. Tras a historia introdúcese un parágrafo con información biográfica sobre o
persoeiro e mais un minidicionario. As ilustracións recrean diferentes momentos da
historia cos Bolechas como protagonistas.
_____, Rafael Dieste, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda Ediciones, col.
As miñas primeiras Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN 978-8417702-79-3). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega dunha das coleccións da serie
protagonizada polos Bolechas a vida de Rafael Dieste (Rianxo, 1899-Santiago de
Compostela, 1981). Braulio, o antepenúltimo dos irmáns Bolechas, disfrázase do escritor
ondulando o pelo e conta un conto pertencente a Nos arquivos do trasno intitulado «Nova
York», a historia dun neno intranquilo que non deixa xogar os demais da que se
transcriben frases en letra cursiva. Tras a historia introdúcese un parágrafo con
información biográfica sobre o persoeiro e mais un minidicionario. As ilustracións
recrean diferentes momentos da historia cos Bolechas como protagonistas.
_____, Ramón Cabanillas, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda Ediciones,
col. As miñas primeiras Letras Galegas, lectorado autónomo, 2019, 19 pp. (ISBN 97884-17702-78-6). ■
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) aborda nesta entrega dunha das coleccións da serie
protagonizada polos Bolechas a vida de Ramón Cabanillas (Cambados, 1876-1959). Pili
disfrázase do escritor poñendo unha boina e recita un poema seu pertencente ao seu libro
Vento mareiro, centrado na historia dun galo moi abusón, que asoballa as galiñas e os
pitos do seu curral do que se transcriben frases en letra cursiva. Tras a historia introdúcese
un parágrafo con información biográfica sobre o persoeiro e mais un minidicionario. As
ilustracións recrean diferentes momentos da historia cos Bolechas como protagonistas.
Carreiro Monteiro, Jose, Os Bolechas van a Ribeira. A igualdade entre nenos e nenas,
ilust. do autor, Santiago de Compostela: Bolanda Ediciones, lectorado autónomo,
novembro 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-1770-298-4). ■
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Os Bolechas creados por Pepe Carreiro (Vigo, 1954) percorren nesta ocasión as nove
parroquias do Concello de Ribeira, pasando por lugares significativos como o parque de
Corrubedo, o dolmen de Axeitos, o porto de Palmeira e o miradoiro da Pedra da Ra. A
medida que os personaxes visitan o lugar, divulgan mensaxes a prol da igualdade, a
liberdade sexual e contra o maltrato e a violencia.
Referencias varias:
- S. Souto, "Os Bolechas percorren as parroquias ribeirenses nun libro publicado polo
CIM", El Correo Gallego, "Área de Compostela”, “Barbanza", 8 decembro 2019, p. 36.
Indica que o Concello de Ribeira repartirá este libro por todos os centros educativos do
municipio. Di tamén que a publicación se enmarca dentro da programación municipal
contra violencia de xénero, para a cal se recibiu unha achega da Xunta de Galicia no
marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
- Mario Álvarez, "Impulso á igualdade da man dos populares Bolechas", El Correo
Gallego, "Tendencias", 18 decembro 2019, p. 39.
Fálase da nova campaña de concienciación protagonizada polos Bolechas e presentada en
Santiago de Compostela, na que, con material didáctico a empregar tanto na escola como
na casa se pretende traballar a igualdade. Sinálase que o acto contou coa participación da
conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e a
secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, e que se repartirán un total de 10.000
exemplares, ademais de 30.500 unidades didácticas para traballar nas aulas, 60.500
cadernos de actividades e 10.0000 chapas coa imaxe de Os Bolechas pola igualdade cos
días internacionais: 8 de marzo e 25 de novembro, un material que pode consultarse no
http://igualdade.xunta.gal/gl/campanas/os-bolechas-pola-igualdade.
_____, Os Bolechas falan de amor no Grove, ilust. do autor, Santiago de Compostela:
Edicións Bolanda, [lectorado autónomo], novembro 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-1770299-1). ■
Nesta nova entrega dos Bolechas, Pepe Carreiro (Vigo, 1954) leva os seus personaxes ao
Grove, onde visitan puntos emblemáticos da vila como a escultura dos mariñeiros, a
Aldea dos Grobbit ou ao Museo da Salga, ao tempo que abordan a educación afectivosexual, as emocións e o respecto pola diversidade funcional e a orientación sexual. Os
Bolechas desmontan a idea de amor romántico e explican que existen diversas tendencias
sexuais.
Referencias varias:
- L. Ferreño, "O Concello reparte 1.000 exemplares de ‘Os Bolechas falan de amor no
Grove", Diario de Arousa, "O Grove", 19 decembro 2019, p. 13.
Dáse conta da presentación desta entrega dos Bolechas no Grove, editada por iniciativa
parte da Concellería de Igualdade, concretamente do Centro de Información á Muller,
para abordar dunha forma lúdica e educativa temas de sensibilización e prevención de
violencia de xénero. Infórmase de que a obra foi presentada polo concelleiro de Igualdade,
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Quito Parada, a psicóloga do CIM, Liliana Barral, e o responsábel de Normalización
Lingüística.
Casalderrey, Fina, A furgoneta branca, ilust. Lucía Cobo, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Pequeno Merlín, lectorado autónomo, febreiro 2019, [28] pp. (ISBN: 97884-9121-465-6).
Álbum ilustrado ambientado nunha aldea á que acotío chega unha furgoneta branca cun
home que vai coidar do seu cabalo. Pedro, un rapaz de nove anos, asiste á escena dende
a ventá do seu cuarto, até que, de súpeto, esa rutina rompe, despois de que o campanario
do lugar repenicase unha tardiña. Cun final aberto á interpretación e sen a mención
expresa do que aconteceu, tan só suxerido pola mudanza da frase “Sempre é así” por
“Hoxe non é así” e o son das campás, Fina Casalderrey (Xeve, 1951) aborda o tema da
perda, o amor polos animais e a ruptura da rutina dun momento para outro. As ilustracións
de Lucía Cobo (Lugo, 1982) son figurativas e representan o ambiente da natureza cunha
variedade de texturas, formas arredondadas e unha gama de cores suaves, e insisten nas
expresións do animal protagonista.
Recensións:
- María Navarro, “Sempre é así. Querenza polos animais”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 702, “Libros”, 28 febreiro 2019, p. VI.
Salienta como Fina Casalderrey plasma o estado de fonda tristura na que cae o rapaz
protagonista e como a súa nai o alivia cun fío de esperanza, ademais de poñer de relevo
o amor polos animais, unha característica da súa obra, neste caso un cabalo. Das
ilustracións de Lucía Cobo destaca os trazos finos, as cores suaves e o xesto amábel dos
personaxes.
- Raquel Senra, “Cando o ‘sempre’ se transforma noutra realidade”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 setembro 2019, p. 6.
Destaca que a historia, aparentemente sinxela, inclúe valores como o respecto cara aos
animais e as relacións interxeracionais; que está construída coas palabras xustas e que
mergulla o lector nun proceso vital para tratar uns temas ás veces delicados como son a
ausencia e o cambio. Repara no tratamento da idea de rutina mediante o tempo futuro
nunha parte da trama e no cambio ao presente para plasmar o desacougo, así como no
final aberto e suxestivo da historia. Repasa a ampla traxectoria de Fina Casalderrey e
ofrece apuntamentos sobre o labor de Lucía Cobo dende 2015, cando comezou a ilustrar
obras infantís.
Referencias varias:
- Belén López, “Tratei de que cada frase puidese conter o mundo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 20 marzo 2019, p. 9.
Entrevista con Fina Casalderrey con motivo da presentación da obra no Museo de
Pontevedra, na compaña da ilustradora Lucía Cobo, o editor Fran Alonso, Fátima Ruibal,
a poeta Tamara Andrés e o gaiteiro Óscar Ibáñez. A autora sinala que se trata dunha
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historia sinxela na aparencia, na que procurou medir as palabras e plasmar os silencios,
captar a visión do mundo dende os ollos dun neno e reflectir o amor polos animais. Con
respecto ás ilustracións, declara que se parece un traballo delicioso que axuda a entender
as elipses. Pronúnciase tamén sobre o dato recollido no Barómetro de Hábitos de Lectura,
no que se indica que existen un 4% de lectores en lingua galega. A este respecto defínese
como esperanzada, ao pensar que eses datos non son tan así, que a lectura non é tan fácil
de medir, aínda que cando vai aos centros de ensino ben nota que non se fala o galego
coa naturalidade de hai anos e que aos rapaces lles custa un esforzo terríbel. Considera
que nacer con dous idiomas é unha riqueza inmensa e lamenta que o galego deixase de
ser a lingua de moitas casas e que haxa quen pense que falar galego signifique estar en
contra do castelán, pois as linguas non se enfrontan: “Son os políticos e somos nós”.
- Belén López, “Nestes tempos tan necesitados de esperanza e de boa literatura está Fina”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 21 marzo 2019, p. 12.
Recóllese que Fina Casalderrey na presentación do libro no Museo de Pontevedra fixo
unha defensa da escrita para nenos como un xénero literario de primeiro nivel e
reivindicou a importancia da lectura con mediación. Así mesmo, sinálase que o editor
Fran Alonso gabou a traxectoria da autora e que no acto participou Fátima Ruibal,
exalumna de Fina Casalderrey, a poeta Tamara Andrés e o gaiteiro Óscar Ibáñez.
- María Varela, “Fina e a filla do campaneiro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, “A lume maino”, 23 marzo 2019, p. 16.
Dá conta de como transcorreu a presentación de A furgoneta branca de Fina Casalderrey
no auditorio do Museo de Pontevedra. Sinala que Fátima Ruibal, exalumna da escritora e
hoxe tamén mestra, contou que as súas clases eran sempre unha sesión de contacontos,
que representaban pezas teatrais e que ela lle amosou o camiño. Infórmase tamén de que
antes do acto, a autora gravou co móbil o protagonista do conto.
- S. V., “Os libros fan unha festa na Ferraría”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 7 xullo 2019, p. 13.
Dá conta dos actos que tiveron lugar na praza da Ferraría de Pontevedra con motivo da
Feira do Libro. Así, alude á presenza de Ledicia Costas, acompañada polo editor Manuel
Bragado para conversar sobre Infamia; de Antón Lopo para falar de Extraordinario,
Premio de Novela Breve Repsol 2018; e doutros como Ana Cabaleiro, Julián Rodríguez,
Susana Sánchez Aríns, Diego Giráldez, Antón Cruces, Milagros Bará, Alexandre Vórtice,
Emma Pedreira ou Víctor Méndez. Infórmase de que as actividades rematarán coa
presentación de Ratos de viaxe, de Xosé Manuel González “Oli”; A furgoneta branca, de
Fina Casalderrey; Don Ferretín Ferretón e o seu cadelo lambón, de autora, Cristina
Corral Soilán e Aurora Cascudo; e Memoria do silencio, de Eva Mejuto.
Cea, Xosé de, Revolución detrito, Finalista do XII Premio Raíña Lupa de Literatura
Infantil e Xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 181,
mocidade, abril 2019, 184 pp. (ISBN: 978-84-9121-490-8).
Xosé de Cea (Barcelona, 1970) aborda nesta narración en terceira persoa temáticas como
a emigración, a explotación de menores e a ditadura. O relato estrutúrase en vinte
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capítulos mais unha “Addenda” e narra a historia dunha familia monoparental, formada
polo pai, Dimas, e os seus dous fillos, Ticho, de 11 anos, e Area, de 13, residentes en
Favela Torrada, nunha das decenas de chabolas nos arrabaldes da cidade de Nova Ocidia.
A illa, que se atopa baixo a ditadura do xeneral Paciano, alcumado o “Napialatón”, está
dividida en dous grandes bloques de poboación: o conxunto de favelas situadas ás aforas
da cidade, que representan a marxinalidade e a miseria; e a capital da República, que
representa a riqueza e o poder, reflectindo dous mundos diametralmente opostos
separados por un muro que enfronta estas dúas realidades. O accidente que sofre o pai na
mina, deixándoo eivado, supón un punto de inflexión na vida de Ticho e Area que, a partir
dese momento, se converten nos responsábeis de manter a familia. Ticho traballa na mina
de carbón doce horas ao día, e Area gaña o sustento no vertedoiro Distrito Detrito. A
única maneira que ten Ticho de afastarse por uns intres da realidade é a través da lectura,
lendo o único libro que ten: un volume de contos fantásticos clásicos. O mundo de fantasía
de fadas e meigas resulta un elemento fundamental no desenvolvemento da acción, xa
que a través da inocencia dos dous irmáns, e grazas á axuda do trasno Tolambre, que crea
un robot, conseguen acabar coa represión e desmantelar o goberno ditatorial de
Napialatón. Durante o acto de enxalzamento do xeneral prodúcese o magnicidio do
ditador e tamén o asasinato do pai dos rapaces, acontecemento denominado a Revolución
dos Ferrancheiros, que supón un antes e un despois na historia de Nova Ocidia, pois a
partir de entón convértese nun estado democrático.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Nos camiños da distopía, ou non...”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Crítica”, 10 maio 2019, p. 10.
Percorre a traxectoria de Xosé de Cea, pseudónimo literario de Xosé García Rodríguez,
sinalando que, alén de transitar no ámbito da poesía e do ensaio e estrearse na narrativa
con O lume dos soños (Baía, 2004), baixo o pseudónimo de Cibrán Ulloa, publica agora
esta distopía, ou non tanto, que se sitúa no territorio fronteirizo dunha proposta acaída
para calquera tipo de lectorado. Da novela destaca a súa arquitectura deseñada de maneira
concienciuda, o ritmo correcto, os espazos verosímiles e, como alicerce básico, a fe
depositada en que sempre se pode modificar as cousas por moi desamparada e dura que
poida ser a situación persoal ou a carencia de expectativas. Indica que tal é o caso dos
personaxes, situados na periferia da periferia da República de Ocidia, gobernada con man
de ferro por un ditador execrábel que alenta e promove que Ticho e Area fagan do lixo a
única posibilidade para resistir e para sobrevivir.
- Laura Caamaño, “A crúa realidade do vertedoiro Distrito Detrito”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 13 outubro 2019, p. 40.
Tras mencionar a primeira obra do autor no eido da literatura infantil e xuvenil, O lume
dos soños (Baía, 2004), sinala que a presente novela foi finalista do Premio Raíña Lupa
de 2018. A seguir, resume as principais liñas da trama e conclúe que a historia combina
o monólogo interior do protagonista co diálogo entre os personaxes para abordar a
emigración, a explotación de menores e a ditadura. Comenta o seu argumento e estrutura
e salienta que o mundo de fantasía de fadas e meigas resulta “fundamental no
desenvolvemento da acción” para rematar coa situación de represión do goberno ditatorial
de Napialatón, que “retrata con humor e enxeño”.
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Referencias varias:
- Natalia Noguerol, “Xosé de Cea. ‘O traballo infantil é atroz e cotiá en parte do do
mundo”, La Voz de Galicia, “el comarcal”, n.º 7, 26 setembro 2019, contracuberta.
Recolle unha entrevista a Xosé de Cea co gallo da publicación da súa última novela,
Revolución detrito, que xira arredor da denuncia do traballo e a explotación infantil.
Pregúntanlle, entre outras cousas, quen ou que o inspirou na creación da obra; que
mensaxe pretende trasladar ao lector con ese título; en que xénero literario se sinte máis
cómodo; ou sobre a súa opinión a respecto da supervivencia da escrita en lingua galega.
Collazo López, Iria, A casa do paralelo 54, ilust. Luz Beloso, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Árbore, n.º 226, serie verde, lectorado mozo, xaneiro 2019, 212 pp. (ISBN: 978-849151-299-8).
Primeira achega á literatura infantil de Iria Collazo (Barro, 1981) tras publicar dúas obras
na literatura para adultos. Trátase dunha historia fantástica de aventuras que aborda o
tema dos medos e a maneira de vencelos e que vai facendo referencia aos lugares por
onde van pasando os personaxes utilizando o formato habitual da guía de viaxes. Os
protagonistas son unha nena, Gris, tamén a narradora, e un neno, Smith, ambos de once
anos e veciños da rúa Ponteflor da pintoresca vila de Veromar. A casa de Gris, construída
sobre o paralelo 54, sóltase do fío de prata que a sostén unha noite de treboada e marcha
polo ceo cos pais de Gris, namentres esta, subida á súa cama con forma de barco navega
con Smith e o seu mapache Morde a través do Pacífico. Xuntos pasan moitos perigos até
chegaren a unha illa descoñecida na que vive Ara, un descomunal insecto moi cariñoso e
amábel que é gardiá do medo e que lles propón entrar por unha porta tras as que están
todos os medos do mundo para amañar o paralelo 54. Nese lugar cruzan un corredor e
baixan a un pozo que os conduce ao Polo Norte, onde Gris está a piques de ser devorada
por un oso e é salvada polos seus amigos. Ao cabo, o desenlace é feliz, pois os rapaces
atopan a casa perdida cos seus pais dentro e tornan a Veromar. Con múltiples acenos á
literatura fantástica, en particular aos mundos de Narnia que aparecen ao cruzar unha
porta, o libro pon en primeiro termo a imaxinación e a necesidade de aventura. As
ilustracións figurativas en escala de grises de Luz Beloso (Monforte de Lemos, 1968),
nas que se percibe a influencia do cinema, danlles corpo aos personaxes, retratándoos
coas características que os singularizan, e ás principais escenas do relato.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Volver á emoción da literatura”, Sermos Galiza, n.º 336,
“fóradeserie”, “letras miúdas”, 28 febreiro 2019, p. 7.
Recensiona a obra explicando brevemente o argumento, que da fantasía vai
evolucionando cara ao relato de aventuras. Salienta na novela a capacidade de remitir á
historia da literatura infantil universal, con pinceladas que lembran a figuras como Pippi
Mediaslongas, Peter Pan ou Dorothy, a combinación de voces narrativas e o coidado da
edición, onde destacan as numerosas ilustracións de Beloso.
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- María Navarro, “Humor e ironía. A xeito dun nobelo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 711, “Libros”, 2 maio 2019, p. VI. / “Humor e ironía”, La Opinión, “Saberes”,
“Literatura gallega”, 11 maio 2019, p. 3.
Compara a obra de Iria Collazo López a un nobelo, ao ser unha novela na que se anticipa
o final e logo vai desenvolvendo a aventura levou á protagonista a tal situación. Indica
que por momentos lembra ás aventuras de Alicia (Lewis Carroll) e ás ocorrencias do
Charlie de Roald Dahl, aderezado todo coa característica retranca galega.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Iria Collazo López. ‘Intento procurar cada vez maior sinxeleza e
eficacia nas palabras”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 707, “Entrevista”, 4 abril
2019, p. V.
Entrevista a Iria Collazo López na que responde a preguntas relacionadas co seu salto da
narrativa para adultos á narrativa infantil, sobre a voz narradora desta última obra, sobre
as ilustracións e sobre a literatura que a marcou a ela na infancia.
- Belén López, “Ledicia Costas e Pedro Feijóo celebrarán o 17 de maio en Pontevedra”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 11 maio 2019, p. 50.
Informa da celebración do 17 maio en Pontevedra, na que os libreiros sairán á rúa. Varios
autores acudirán a presentar os sas súas obras e a manter encontros co público. Entre eles
están Ledicia Costas, autora de Infamia; Aranza Portabales, autora de Beleza vermella;
Pedro Feijoo, que vén de lanzar a undécima reedición de Os fillos do mar e segue a
triunfar cos seus últimos títulos Camiñar o Vigo vello e Sen piedade. Tamén estará
presente Iria Collazo, que vén de publicar A casa do paralelo 54.
- Ramón Rozas, “Libros á rúa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“Saga/fuga”, 23 maio 2019, p. 25.
Informa sobre a iniciativa do Concello de Pontevedra en colaboración con librarías da
vila chamada “Os libros galegos saen á rúa”. A xornada contará coa asistencia de Ledicia
Costas,, Arantza Portabales, Pedro Feijoo e Iria Collazo. Esta iniciativa nace no seo da
celebración Día das Letras Galegas.
Costas, Ledicia, Conexión Macarrón, ilust. Laura Suárez, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Merlín, n.º 285, lectorado autónomo, outubro 2019, 40 pp. (ISBN: 978-849121-588-2).
Relato de breve extensión na que Ledicia Costas (Vigo, 1979) recorre á visión e á fantasía
infantís e ao humor para desenvolver unha anécdota de final aberto e defender a
imaxinación e a busca de aventuras en calquera contexto. Espe conta o que lles aconteceu
a ela e mais ao seu amigo Rino un día de chuvia que os pillou sen paraugas, agardando a
que parase de chover no parque, debaixo dun tobogán. O seu veciño do noveno andar, un
señor de aspecto fúnebre, con roupa, chapeu e paraugas negros, chamado Expósito,
preguntoulles se querían que os acompañase á casa. De camiño, Espe repara en que o
sombreiro lle dá voltas na cabeza e en que os seus ollos brillan cunha potente luz branca,
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e as súas sospeitas de que se trata dun extraterrestre confírmanse cando o home confesa
de pasada que ten antenas. Para demostrarlle a súa hospitalidade, a Espe e a Rina
ocórreselles un plan macarrónico: entregarlle un escorredoiro que lle sirva de sombreiro
e unhas espumadeiras para os máis pequenos da súa terra. O corpus de ilustracións de
Laura Suárez (Dumbría, 1994) que acompaña o texto caracterízase pola súa
expresividade, pois, ademais de trasladar ás imaxes as pinceladas humorísticas, verte
nelas a perspectiva infantil.
Recensións:
- María Navarro, “Coa maxia das verbas. Na realidade máis próxima”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 729, “Libros”, 24 outubro 2019, p. VI.
Explica o argumento do libro, con Espe e Rino como protagonistas desta historia curta,
concentrada e chea de imaxinación. Salienta que consegue captar a atención do lector e
que coas que reflexións que introduce engade un certo misterio de cara a chegada dunha
enigmática carta. Destaca a facilidade de xogar coa asociación de ideas e coa maxia das
verbas da autora.
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Entre as propostas literarias para o Nadal pertencentes á literatura galega, figuran
Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se di que seducirá os lectores; o novo
volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en homenaxe ao barco de Greenpeace,
con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero; o álbum A fraga do meu avó, de
Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación dos bosques autóctonos; Xelís,
o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha denuncia do plástico que invade o
planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que mostra as viaxes das sementes para
continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á publicación en galego do título que pecha
a triloxía da famosa personaxe Pippi Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores
até a illa na que o seu pai é un poderoso rei. Na parte superior da páxina reprodúcense
tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix;
Un estraño agasallo, de José Carlos Román; e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo
título do Diario de Greg en galego.
Esmorís, Érica, Quen salva un can, ilust. Iria Fafián, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Merlín, n.º 282, lectorado mozo, maio 2029, 208 pp. (ISBN: 978-84-9121-528-8).
Erica Esmorís (A Coruña, 1977) aborda nesta historia o amor polos cans a través da
historia dun preadolescente de once anos sumido nun proceso de rebeldía tras se ver
obrigado a cambiar a casa da vila e a súa cabana no bosque por unha urbanización na
cidade e deixar atrás e os seus amigos. A enfermidade da súa vella cadela Noa e o seu
desexo de curala leva a Rai a fuxir da casa e a vivir unha fantástica aventura ao descubrir
os cans faladores Brutus Máximus, Matateu von der Lempertaler, Sete e Garlapata, e
tamén a gata Laika, voluntarios da Asociación de Amigos dos Humanos, cos que buscará
o óso da inmortalidade que salvará a súa mascota. Canda eles dirixirase á Terra dos Cans
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Falantes, onde se refuxian os cans aos que ninguén quere, e na Torre das Historias, o
escribán Códex o Serio traza un mapa que conduce o óso. A banda, tras pasar polas
Montañas Xemelgas, o Bosque Escuro e o Río Inquieto e superar moitos perigos,
consegue o desexado obxecto. Asemade, de camiño, Rai vai lendo nuns volumes que lle
entregou Códex as arrepiantes historias de abandono e falta de cariño de cada un dos
animais que o acompañan na aventura. Ao cabo, cando Rai esperta na súa casa, debe
enfrontarse á ausencia de Nona, pero recuperará o acougo grazas á súa familia e á
adopción doutro can na protectora de animais. Iria Fafián (Sitges, 1988) recrea nas
ilustracións algunhas das escenas do relato utilizando tonalidades verdes e pardas de
camuflaxe.
Referencias varias:
- Ana Abelenda, “Érica Esmorís. ‘O conflito é necesario na literatura e na vida”, La Voz
de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “Entrevista”, 9 agosto 2019, p. 3.
Entrevista con Érica Esmorís na que revela que esta aventura naceu dun instante na praia
de Ancoradoiro que compartiu coa súa cadela Lola, a pesar de recoñecer que non se parece
en nada a Rai, o protagonista da historia. Sinala que pretendeu poñer de relevo a
importancia dos animais nas nosas vidas e que ten previsto visitar protectoras nas catro
provincias galegas para poder atopar nelas os cans que aparecen na novela: Brutus
Máximus, Matateu von der Lempertaler, Sete, Garlapata e tamén a gata Laika, animais
que precisen unha segunda oportunidade.
Estévez, Xavier, Aqueles momentos que perdemos, Santiago de Compostela: Santillana
Infantil y Juvenil – Edicións Obradoiro, col. Oqueleo, serie vermella, mocidade, setembro
2019, 242 pp. (ISBN: 978-84-16834-16-7).
Xavier Estévez (Bruxelas, 1969) é o autor desta distopía ambientada en Galicia na que
retrata a sociedade galega logo de que os seres humanos de todo o mundo se visen
afectados pola perda da memoria e comezasen a lanzarse ao mar. Estruturada en 27
capítulos máis un epílogo, o discurso alterna as voces narrativas en primeira persoa de
Ela e Gabriel, unha moza e un mozo que intentan sobrevivir á extinción nese mundo sen
memoria. Ademais, a voz de Ela desdóbrase coa aparición da “vociña”, recoñecíbel na
tipografía cursiva, unha especie de conciencia que a axuda a completar o pasado e a
empurra a actuar en momentos críticos. Ela e Gabriel vagan dun lugar a outro, con medo
dos seres humanos cos que baten, pois perdura a maldade. Ela non sabe quen é, cantos
anos ten, de onde vén… Na mochila leva un caderno que podería conter a clave da súa
identidade, pero élle imposíbel sabelo pois non lembra como se le; nel hai tamén un mapa
co traxecto marcado cara a unha torre, o cal se converte no seu obxectivo. De xeito casual
atopa unha nena soa chamada Sara á que non lle afectou o mal e xuntas continúan o
camiño. Un día coñecen un mozo chamado Nico que as salva de ser atacadas, pero agocha
malas intencións, deixa ferida a moza e rapta a nena. Malia as dificultades, Ela mátao e
perde o coñecemento. Cando esperta, está nunha casa recibindo os coidados de Miguel,
un enxeñeiro maior que non sofre o mal do esquecemento. Ela decide seguir a súa viaxe
e deixar a Sara con el para que lle aprenda todo o que ela esqueceu. Mais a cativa cae
tamén no Esquecemento e Ela marcha cara ao mar, sentíndose totalmente derrotada. Nun
tempo anterior, Gabriel, estudante de Filosofía, relata os inicios do Esquecemento e como
desaparece a súa familia. Comeza a escribir nun caderno a súa nova vida, pero acaba
775

coma o resto da xente. A novela incide na importancia da memoria e nas consecuencias
da súa perda, ademais de abordar temas como o valor do diñeiro, a deriva da sociedade
de consumo, o mercantilismo, a natureza das relacións humanas e os sentimentos e a
violencia contra as mulleres.
Referencias varias:
- Selina Otero, “Xavier Estévez. ‘Poucas cousas dan máis medo que perder a memoria”,
Faro de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 399, “Lecturas emocionantes”, 22 outubro 2019,
p. 7.
Entrevista con Xavier Estévez con motivo da publicación da novela Aqueles momentos
que perdemos na que expresa que unha das súas intencións ao escribila foi provocar no
lector adolescente unha reflexión sobre as cousas realmente importantes e tamén sobre o
que quedará ao final da vida: os anos vividos, as xentes que coñecemos, as experiencias
que acumulamos. Considera que vivimos nunha sociedade cada vez máis comunicada,
mais, no entanto, a soidade medra como unha epidemia difícil de controlar, de aí que
tratase de pensar sobre isto a través dun relato fantástico. Indica que esta novela ten un
pouso máis poética e filosófico ca outras obras súas, co propósito de facer algo distinto
do tipo de libros para adolescentes que se fan en Galicia. Apunta que na súa creación
están presentes afirmacións como a do poeta John Donne: “Ninguén é unha illa, completa
en si mesma; cada home é un anaco de continente, unha parte da terra”, ou lecturas como
The road, de Cormac McCarthy.
_____, Os camiños do vento, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, n.º 287, lectorado mozo, novembro 2019, 210 pp. (ISBN: 978-84-9121-609-4).
Novela de Xavier Estévez (Bruxelas, 1969) que recupera os personaxes de Avións de
papel (2017), Lucas e Sara, dous amigos de doce anos que se fixeron grandes amigos e
se axudaron mutuamente, pois a rapaza non saía da casa ao se ver obrigada a ir en cadeira
de rodas, e Lucas tiña problemas na escola. As súas voces en primeira persoa (a través do
diario da rapaza e do relato de Lucas) aquéndanse nesta ocasión para contar como se
enfrontan ao paso á ESO, con dúbidas e medos, sobre todo Lucas, quen teme a chegada
da adolescencia e bota en falla a súa profesora Lara, morta por accidente na entrega
anterior. Estas pequenas traxedias persoais dos rapaces esmorecen cando, nun dos seus
paseos polo peirao da vila, descobren a rapaza que leva días roubándolle a cesta de peixe
ao ancián Manuel. Cando ao cabo a coñecen, Aisha cóntalles que rouba para sobrevivir e
saben así que, canda o seu irmán Yaram fuxiu da guerra de Siria tras perderen os pais e
como, logo dunha perigosa e longa viaxe, chegou a Galicia na busca dunha vida mellor,
aínda que viven nun cantil. Lucas e Sara deciden axudalos, para o cal deberán sortear as
múltiples dificultades institucionais e conseguir regularizar a situación dos seus amigos.
Ao cabo, os rapaces acaban sendo acollidos por Manuel. Xosé Cobas (Logrosa-Negreira,
1953) decora algunhas páxinas con pequenos detalles a lapis e ilustracións a toda páxina
en cores suaves que recrean imaxes de estilo surrealista para reflectir as ansias e o mundo
interior dos protagonistas.
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Evan Freijedo, Alba de e Javier Domínguez Pérez, Onde está Lusco?, ilust. dos autores,
Ourense: Linteo, col. Naturizo, n.º 7, prelectorado e lectorado autónomo, 2019, [30] pp.
(ISBN: 978-84-120058-2-0).
Nova entrega desta serie de contos de temática medioambiental, protagonizada polo
ourizo cacho Naturizo e ambientada na Serra de San Mamede, creada por Alba de Evan
Freijedo (Vigo, 1987) e Javier Domínguez Pérez (Vilar de Barrio, 1984). Nesta ocasión,
o conto aborda a chegada da primavera e o nacemento da nova vida. Lúa sae xogar cos
seus cinco lobetos: a tímida Maia; o curioso Terrón; os rebuldeiros Bala e Candea; e o
arrichado Lusco. É precisamente este o que desaparece, e Lúa atópao coa raposa Amelia.
As ilustracións consisten en fotografías orixinais editadas sobre as que superpoñen os
debuxos dos personaxes, que presentan trazos moi sinxelos. O volume inclúe un caderno
con actividades para traballar valores como a amizade, a axuda aos demais e o coidado
da Natureza e os animais; e mais a letra da canción de Naturizo que se pode escoitar en
Youtube.
Referencias varias:
- Paula Palomares, “Javier Domínguez Pérez. ‘La serra de san Mamede es la gran
desconocida en Ourense”, La Región, “A Limia”, 29 setembro 2019, p. 34.
Con motivo da sétima entrega Onde está Lusco?, protagonizada por Naturizo, un ourizo
da Serra de San Mamede, o autor fala de como xurdiu a posibilidade de publicar esta
colección, do protagonista, da función educativa, da escolla xeográfica da Serra de San
Mamede como ambientación para poñela en valor e dos valores de amizade,
compañeirismo e respecto polo medio que quere transmitir.
Fariña, Anxo, Os ecos do lume, ilust. do autor, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, n.º 279, lectorado mozo, abril 2019, 136 pp. (ISBN: 978-84912-15-03-5).
Noa, unha nena de 12 anos á que só lle interesan as redes sociais e sacar fotos co móbil,
vai pasar a fin de semana á aldea, á casa da avoa, pero un grande incendio no camiño fai
que teña que quedar co seu irmán Antón mentres os seus pais marchan por unha pista a
salvar a anciá. Cando Antón desaparece de súpeto, Noa emprende a aventura de ilo
buscar, para o cal debe internarse no mundo que existe por debaixo da terra a través dunha
mámoa. No mundo introterrestre, ao que chega tras escorregar por unha sorte de tobogán,
descobre unha nova realidade habitada por criaturas máxicas como o unicornario e o
corremontes, o clorifante Wix e o ourizo Ouri, que a axudarán na procura do seu irmán,
aínda que tamén terá que enfrontarse a hocipontes como Glimbo e a raíña, e ao Gardián
da luz ancestral, un grande oso que pretende sacrificar a Antón para conseguir a enerxía
que alimente a vida no mundo e acadar o equilibrio roto pola codicia dos humanos. Ao
cabo, Noa resolve o misterio dos ecos do lume grazas ao que lle aprendeu a súa avoa
sobre as árbores e un vello teixo. Cunha narración en terceira persoa, Anxo Fariña (Vigo,
1977) aborda nesta historia de aventuras temáticas como a necesidade de coidar do medio
natural e protexelo dos danos que provocan os seres humanos. As ilustracións
complementan a narración textual e axudan a comprendela mellor. Son debuxos con tintas
planas ou texturas xeradas por ordenador e figuras definidas por unha liña fina.
Recensións:
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- María Navarro, “Seres do Introterrestre. Para crearmos un mundo mellor”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 719 “Libros”, 27 xuño 2019, p. VI.
Explica o argumento e indica que asemella a un videoxogo no que a protagonista debe
pasar varias fases para acadar o obxectivo final. Salienta que é unha obra que irrompe no
panorama literario galego para que o lectorado lle poña rostro á fantasía, se deleite con
personaxes imaxinarios e reflexione sobre o que sucede na superficie e no que está máis
aló dela.
Figueiras, Celtia, O Apalpador e a nena sen medo, ilust. Sonia García, Brión: Guindastre
Edicións, col. A xanela do Maxín, lectorado autónomo, outubro 2019, 36 pp. (ISBN: 97884-09-15508-8).
Conto de finalidade didáctica e a prol do emprego da lingua galega entre os máis pequenos
e do coñecemento das tradicións identitarias, baseado nun poema de Séchu Sende
(Padrón, 1972) que se reproduce ao final do volume, editado coa colaboración da escola
Semente de Compostela, á que vai destinado o 10 % do recadado coa venda do libro.
Celtia Figueiras recorre a unha instancia omnisciente, á alternancia entre galego e castelán
como forma de caracterizar os personaxes e ao uso discordante dos tempos verbais (que
mudan do pasado ao presente) para relatar como a Nena sen medo, que vive na cidade e
non fala galego, lle escribe ao Apalpador, o ser que percorre Galicia enteira a noite do
Nadal repartindo xoguetes, castañas e outros presentes, para lle pedir palabras que lle
permitan falar sen medo. Coa axuda do paxaro Chío, que leva a carta ao Courel no seu
peteiro, e de Xabi, Lea e Antón, tres nenos que viven na aldea, e outros veciños, a Nena
recibe o seu agasallo. As ilustracións de Sonia García (Ribeira, 1986) son fotografías que
combinan escenarios reais con siluetas dos personaxes en cartón.
_____, A banda dos insectos. Pasando a bóla, ilust. Iago Araujo, Brión: Guindastre
Edicións, lectorado autónomo, outubro 2019, 83 pp. (ISBN: 978-84-09-15247-6).
Relato estruturado en catorce capítulos no que se relata como o club de Baloncesto da
Carrasquiña non pasa polo seu mellor momento. Os adolescentes Fiz, o snob; Sabela, a
doce; Xiana, a valente; Duarte, o chapón; Antón, o transexual; Baia, a amiga leal; Eloi, o
tolo dos videoxogos; e Vane, a amante das pelexas perden todos os partidos e a piques
están de tirar a toalla. Pero entón aparece un novo e curioso adestrador, un insecto, que
lles pon música para que aprendan a xogar ben e que os converterá na Banda dos Insectos.
A través de cancións de rock apréndelles valores para ser un verdadeiro equipo:
compañeirismo, respecto, igualdade, solidariedade, integración... O relato, escrito por
Celtia Figueiras vai acompañado das ilustracións en branco e negro de Iago Araujo, que
recorre á estética da banda deseñada. As cancións poden descargarse na páxina web da
editorial.
Gallego Abad, Elena, Dragal V. O segredo do dragón, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Fóra de xogo, n.º 184, mocidade, xuño 2019, 400 pp. (ISBN: 978-84-9121-540-0).
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Nova entrega da serie de temática fantástica creada por Elena Gallego Abad (Teruel,
1969), que arrincou con A herdanza do dragón (2010) e continuou con A metamorfose do
dragón (2011), A fraternidade do dragón (2012) e A estirpe do dragón (2015). A serie
recorre a trazos da denominada novela de aprendizaxe ou de formación que mestura co
suspense, as aventuras, o misterio, a fantasía e mesmo trazos propios do xénero policial
ou de detectives, ademais de recrear problemáticas moi de actualidade, coas que os
potenciais destinatarios se poden sentir identificados, como os conflitos interxeracionais,
as novas tecnoloxías, o acoso escolar, os embarazos non desexados... Cun ritmo
trepidante, a serie incorpora lendas galegas e celtas, mitoloxía universal, maxia, intriga,
alquimia, unha profecía milenaria recollida no Codex Dragalianus que anuncia a
reencarnación do último dragón galego, que recuperará o seu vello poder e liberará as
forzas telúricas. Nesta aventura, cóntase como os mozos integrantes da Fraternidade do
Dragón, Hadrián Castro e Brais Pereira, agora dotados da capacidade de mutación en
dragóns, adestran para controlar os poderes dos que dispoñen na súa condición de
mutantes, tratando de esquivar o control do resto da sociedade e dos supostos inimigos, o
crego don Miguel e Mateo Escolante, mestre restaurador da igrexa de San Pedro. Con tal
fin, o cabaleiro alquimista, o garda civil Cortiñas, ensaia a fórmula para protexer a estirpe,
namentres as mulleres da Fraternidade (Iria Fariñas e Carme, a nai de Hadrián) tentan
axudar a tamén mutante adolescente Mónica, embarazada de Hadrián e cuxa criatura
podería ser o dragón que anuncia a profecía. A trama céntrase tamén no problema que
sofre Mónica Barxas, vítima de acoso por parte das súas compañeiras de instituto. Coma
as anteriores novelas, a historia, relatada en terceira persoa e cun protagonismo coral,
estrutúrase en sesenta e cinco capítulos curtos e titulados con finais abertos, igual ca o
desenlace da novela, para incitar o lector a continuar lendo.
Referencias varias:
- Sara Vila, “Elena Gallego Abad. ‘Dragal sérveme para exlicarlles aos lectores a cultura
galega”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 2 xullo 2019, p. 12.
Entrevista na que a autora explica que esta quinta novela da saga de dragóns xurdiu a
partir dunha discusión co seu fillo, debido a que a el lle gustaban moito os libros de
dragóns. Comenta que atopou certas similitudes entre os dragóns e os galegos e por iso
reivindicou a figura destes seres na cultura popular galega. Por outro lado, salienta a
complexidade de escribir sobre unha ficción tan esixente como é o mundo dos dragóns e
indica que busca demostrarse a ela mesma que pode escribir sobre outros asuntos.
- Lourdes Varela, “Elena Gallego Abad. ‘Gústanme as historias intensas, con personaxes
imprevisibles”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 722, “Entrevista”, 18 xullo 2019, p.
V.
Elena Gallego declárase nesta entrevista satisfeita coa acollida da súa serie Dragal e
sitúaa no eido da literatura fantástica, ao seu ver apenas inexistente en galego cando
comezou a escribir sobre un dragón autóctono. Apunta que a quinta entrega que acaba de
publicarse pode lerse de xeito independente e que nela trata de responder cuestións que
afectan á trama xeral, coma tal, a supervivencia dos dragalianos na sociedade actual do
século XXI, coa ciencia e a tecnoloxía. Conclúe confiando en que nun futuro a serie conte
cunha adaptación cinematográfica e desexando que esta lectura sexa suxestiva para a
mocidade.
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- Clara Aldán, “Regalos con papel de Diario”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
ademas”, “A praza da verdura”, 8 decembro 2019, p. 15.
Entre outras novas de sociedade relacionadas co Nadal, dá conta da celebración dunha
charla no espazo Nemonon, o 13 de decembro, entre a escritora Elena Gallego e o o
profesor Anxo González arredor de Dragal V. O segredo do dragón.
- Cuca M. Gómez, “¡Cómo me gustan los diplomas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”; “Literatura”, 14 decembro 2019, pp. 66-67.
Entre outras actividades, informa da presentación desta novela no Espazo Nemonon.
García Porral, Xoán Carlos, As tres mouras da Fonte Lantana, ilust. Gabriel Iglesias, A
Estrada: Fervenza Edicións, lectorado autónomo, outubro 2019, 47 pp. (ISBN: 978-8417094-77-5). ■
Xoán Carlos García Porral (Cotarelo, 1974) é o responsábel da adaptación aos códigos
dun conto infantil da lenda de tradición popular protagonizada por tres mouras
ambientada na fonte Lantana, a cal, segundo se indica nos créditos, foi tomada dun
traballo inédito de Xulio Carballo Arceo (Silleda, 1955). O volume recolle a modo de
relato máis ou menos fiado diferentes anécdotas da veciñanza relacionadas coa existencia
e os prodixios levados a cabo pola moura Xiana, que engaiolaba os homes a carón da
fonte Santa de Piñeiro e sobre a que existía o rumor de que se transformaba en serpe e
invitaba a quen se achegase a desencantala con tres bicos; e as súas irmás Silvana,
posuidora dunha extraordinaria forza, e Aureana, vendedora de obxectos que se converten
en ouro. O volume contén nas páxinas finais información sobre as características e
atributos das mouras, as datas e hábitats nos que poden verse, as distintas aparencias que
adoptan e un mapa da bisbarra do Deza cos lugares mencionados. As ilustracións de
Gabriel Iglesias (Pontevedra, 1979), realizadas con técnicas infográficas, contribúen a
facer accesíbel o texto para os máis pequenos mediante a utilización de cores vivas, a
representación de animais, paisaxes e personaxes.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “Un libro infantil inmortaliza la leyenda de las ‘mouras’ en la comarca
dezana”, Diario de Pontevedra, “Caldas. Deza. Tabeirós”, 24 novembro 2019, p. 22.
Anuncia a presentación desta obra que enxalza o labor de divulgación das lendas da
tradición oral galega e a importancia de mantelas vivas. Tamén apunta a importancia das
ilustracións.
González Costa, Teresa, A nena, o monstro e o mar, ilust. Martín Romero, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Sopa de libros, n.º 73, lectorado autónomo, xuño 2019,
144 pp. (ISBN: 978-84-9121-543-1).
Teresa González Costa (O Grove, 1975) retoma o personaxe da contadora de contos
Leopolda Diéguez, que apareceu por vez primeira en 2017 en Fred Quincalla, o nómade
do mar, unha contadora de historias, viaxeira e con habelencias máxicas. Neste caso, o
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seu compañeiro Gran Gogol escoita a historia do que lle sucedeu á nena que quería chegar
ao mar namentres está pechado na Torre dos Aristocráticos e Espantosos Castigos, onde
o encerrou a duquesa. A partir deste relato marco que abre e pecha o volume,
desenvólvese unha aventura ateigada de perigos na que a protagonista teimará en chegar
ao mar, grazas ao barco que lle constrúe o seu avó carpinteiro, onda un temíbel monstro
construíu un muro. Ao tempo, saberá que lles aconteceu aos seus pais, levados anos atrás
por este mesmo soño, e como o monstro esixe a entrega dunha vida a cambio de traspasar
o muro, un prezo que paga o avó, convertido en paxaro. Con recursos da tradición oral, a
autora afonda na compoñente fantástica e máxica e argalla unha alegoría sobre a
degradación do medio e os intereses capitalistas da sociedade humana. As ilustracións de
Martín Romero (A Coruña, 1981) semellan inspiradas no mundo da animación e o cómic
e completan a narración textual.
Recensións:
- María Navarro, “Con carga simbólica. Unha fluída narración”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”; n.º 723, “Libros”, 12 setembro 2019, p. VI.
Reivindica que se trata dun texto cargado de simboloxía que, en clave de metáfora,
desenvolve unha fluída narración. Salienta a amabilidade do relato da man dos
personaxes, dos sucesos, da plasticidade das imaxes e das asociacións entre realidade e
fantasía.
Gulín Rodríguez, María José, O zapateiro e a pompa de xabón, ilust. Antía Barba
Mariño, Santiago de Compostela: Ediciones Bolanda, prelectorado e lectorado autónomo,
2019, [28] pp. (ISBN: 978-84-17702-77-3).
Conto fantástico-realista escrito por María José Gulín e ilustrado por Antía Barba
(Santiago de Compostela), que presenta unha nova aventura de Xermán, que xa aparecera
nos volumes O zapateiro no bosque (2015) e O zapateiro e o raposo (2016). O
protagonista, Xermán, cuxo avó é zapateiro, recibe a súa familia de Londres con motivo
das festas de verán na súa vila, Aloia. Na compaña dos seus curmáns de Londres, Antón
e Noa, e dos seus amigos da vila, Andrés e Sabela, Xermán merca nunha das casetas un
aparello para facer pompas de xabón e acaba metido dentro dunha xigante e voando polo
aire. Ademais de contemplar a paisaxe dende as alturas, o rapaz chega até as nubes e fala
cos paxaros que se dirixen ao norte para gozar do verán e que lle falan de lugares moi
arredados. A cegoña cóntalle cousas de Samba, un neno de Kenya que de maior quere ser
médico, aínda que para iso deberá xuntar moitos cartos. Ao cabo, Xermán esperta
arrodeado dos seus amigos porque quedou durmido nun prado. As ilustracións
caracterízanse polo dinamismo no trazo e a expresividade no deseño dos personaxes. Os
animais representados preséntanse con formas gráciles e trazos simples. O volume
presenta algúns erros gramaticais.
Landesa, Daniel, Penumbra, Vigo: Xerais, col. Fóra de Xogo, n.º 183, mocidade e
lectorado adulto, xuño 2019, 152 pp. (ISBN: 978-84-9121-539-4).
Novela de Daniel Landesa (Vigo, 1976), con reminiscencias do xénero da distopía, da
fantasía épica e do terror cósmico, que foi finalista do II Premio Antón Risco de Literatura
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Fantástica. A narración ambiéntase nun mundo imaxinario composto polo territorio de
Penumbra, separado polo muro de entullo da denominada Terra de Sol, que se divide en
cinco rexións: Desértica, Montaña de Xeo, Cavernas de Sombra, Terra de Sur e Illa
Dourada. A novela presenta en terceira persoa a historia de Ashlyn, unha meniña orfa
cunha extraordinaria capacidade para soñar, que, tras decatarse da ausencia da súa irmá
maior Bryn, unha das vixías do muro de entullo, inicia unha viaxe para atopala. Tras
procurar a axuda dos gobernantes de Sol, Ashlyn mergúllase, na compaña de tres cativos
oriúndos das outras rexións, nunha aventura que a levará a percorrer Desértica até a
fronteira con Penumbra. O aviador Corwin, a telépata Pluma e o escavador de túneles
Bow enfrontaranse ao mal procedente de Penumbra que retén a Bryn e ameaza a
integridade do muro de entullo. Na súa viaxe deberán superar os perigos que agocha a
natureza árida e abrasadora da terra de Ashlyn, como as arácnulas ou a criatura de alén
muro, escura e tentacular, devoradora de vidas e vontades, que persegue os protagonistas.
Do mesmo xeito, deberán reparar a fenda na barreira que gorece Sol destes seres. A novela
estrutúrase en doce capítulos e remata cun epílogo que deixa o final aberto á continuación
da aventura.
Recensións:
- Mario Regueira, “A ameaza da escuridade”, Sermos Galiza, n.º 357, fóradeserie”, “ao
pé da letra”, 1 agosto 2019, p. 6.
Coméntase o primeiro libro do autor encadrado na literatura xuvenil, aínda que apunta
que, de temática fantástica, tamén pode ser desfrutado polo público adulto. Describe o
argumento e salienta que o autor destaca pola súa orixinalidade e polo ton poético que
emprega. Sobre o final da obra, aclara que é pouco conclusivo e que deixa con ganas de
máis.
López, Enrique, Hércules e o xigante. Unha torre de lenda, ilust. do autor,A Coruña:
Hércules de Ediciones, col. Novas lecturas de Hércules, lectorado autónomo, 2019, [32]
pp. (ISBN: 978-84-120336-6-3).
Conto escrito e ilustrado por Enrique López (A Coruña) que presenta unha rescritura da
lenda da construción, hai máis de 2000 anos, da Torre de Hércules, o faro máis antigo do
mundo aínda en funcionamento e Patrimonio da Humanidade, eliminando calquera
episodio violento e apostando pola colaboración e o diálogo para solucionar conflitos. O
guerreiro Hércules, mentres pasa as vacacións en Gallaecia gozando dun merecido
descanso logo de completar os doce traballos que lle encargara o rei de Micenas,
proponlle ao xigante Xerión que deixe de asustar e esmagar a xente de Brigantium e sente
na costa a contemplar o mar e a paisaxe. Para que Xerión estea entretido, fai vir a Crunia,
unha cantareira nova, para que acompañe cos seus cantos o son do ir e vir das ondas do
mar, e encárgalle ao arquitecto Caio Servio Lupo un faro que lles sirva de guía ás
embarcacións para que non tropecen coas dedas do xigante. As ilustracións que
acompañan a trama están realizadas con lapis de cores, con texturas e cores cálidas, e
retratan as paisaxes coruñesas e os protagonistas do relato.
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Maceda, Beatriz, Ardora, II Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil ilust.
Laura Veleiro, Santiago de Compostela: Urco Editora, lectorado mozo, 2019, 131 pp.
(ISBN: 978-84-949456-0-1).
Beatriz Maceda (A Coruña, 1963) mereceu con esta obra de espírito ecoloxista o II
Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil organizado polo Concello de
Pontevedra e Urco Editora. Cando as nais de Nereida, a protagonista, marchan de xira,
ela e mais os seus irmáns Andón, Magana e Kuru quedan ao cargo da súa tía Lola, sen
saberen que ese verán terán unha vivencia que marcará as súas vidas para sempre e que
lles aprenderá a importancia de coidar dos mares e as criaturas que neles habitan. Tras un
desafortunado achado nunha praia da Costa da Morte relacionado coas baleas, os rapaces
vivirán un verán diferente. Cos códigos da novela de aprendizaxe e un discurso reflexivo,
a historia afonda na realidade dos océanos, as especies que viven nela e dela e a
necesidade de respectalas. Así mesmo, introdúcense temáticas relacionadas con
realidades familiares diferentes ás convencionais, co respecto á diversidade de calquera
tipo, coa importancia da lectura na formación persoal e co uso responsábel das novas
tecnoloxías. O libro conta con ilustracións de Laura Veleiro (Xixón, 1970).
Referencias varias:
- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
_____, Lúa en Ningures, ilust. Laura Veleiro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, n.º 276, lectorado autónomo, 2019, 126 pp. (ISBN: 978-84-9121-463-2).
Beatriz Maceda (A Coruña, 1963) ofrece unha narración centrada na vida das persoas
refuxiadas en tempo de guerra nos campos de acollida ambientada na actualidade, sen
detallar o lugar concreto no que se desenvolve a acción, co obxecto de afondar no
desarraigamento e a precariedade destas persoas, gran parte delas nenos e nenas. Lúa, a
rapaza narradora, ve como o seu mundo cotián se esvaece e debe deixar atrás o avó cando
foxe cos seus pais da guerra. Na fuxida, só pode levar tres cousas: a súa caixa de pintura,
unha edición de O principiño e o paquete que lle entrega o avó. Desconcertada, repara no
contraste da súa vida anterior coa presente, nas dificultades de facer novas amizades e dá
conta das mortes que a arrodean no campo e no seu país de orixe. A esperanza tan só
agroma en Ningures, o nome co que Lúa designa o campo, na edición de libros
rudimentarios canda as súas amigas que poñen a disposición dos demais rapaces, no
recordo dos fragmentos aprendidos de memoria de O principiño, e no concurso de graffiti
que se organiza. As ilustracións de fondos xeométricos de Laura Veleiro (Xixón, 1970)
proporcionan a atmosfera visual dese tráxico ambiente, homenaxeando as novas
expresións das artes urbanas.
Referencias varias:
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- Beatriz Maceda Abeleira, "O poder da imaxinación", Sermos Galiza, n.º 345,
"fóradeserie", "novidade", 9 maio 2019, p. 7.
Reflexiona sobre a necesidade de cambio na educación e o cumprimento dos Dez Dereitos
da Infancia, e en concreto, sobre o dereito que teñen as crianzas de ser criadas
inculcándolles un pensar baseado na comprensión e a irmandade entre pobos distintos.
Logo apunta que a LIX axuda a levar a cabo este cometido, que esta obra está feita co
corazón e que conta a historia de Lúa, unha nena refuxiada que se amparará na súa
creatividade e na súa imaxinación para poder superar unha situación cruenta e ateigada
de dor, acompañada de Imán, Biljana e Jihan, que se servirán dos libros como acto de
rebelión para afrontar o momento que lles tocou vivir.
Maceiras, Andrea, Conta nove estrelas, Premio Lazarillo 2018, ilust. Paula Mayor, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 281, lectorado mozo, maio 2019, 168 pp.
(ISBN: 978-84-9121-527-1).
Novela de ciencia ficción de Andrea Maceiras (A Coruña, 1987) que se desenvolve nun
ambiente galáctico, no marco dunha sociedade hipercomunicada e tecnolóxica, e retrata
a diferenza, representada na figura dunha rapaza cuxo aspecto e capacidades fan que se
sinta soa, monstruosa e mesmo diferente á súa familia e aos habitantes do seu planeta; e
dun bobó, un animal perseguido e teoricamente destrutivo. O relato integra tamén
elementos das novelas de iniciación, nas que a viaxe implica aprendizaxe e superación.
Quepi e Udai son dous irmáns que viven co seu avó Acasi no planeta Dot, pertencente á
Galaxia Oma. Quepi sempre foi unha rapaza singular polo seu cabelo turquesa coma as
rusgalias, as súas dificultades para falar e a súa estraña capacidade para conectar coa
natureza, polo cal o avó tratou de protexela inculcándolle as Tres Normas
Inquebrantables: ser invisíbel, permanecer en silencio e agardar a que caia o tenue Sol de
Sibi. Quepi transgride esas normas cando atopa un bobó, unha tenra criatura de pelaxe
branco e grandes ollos que, no entanto, está prohibida polas autoridades da Galaxia, xa
que a súa saliva corrosiva destrúe todo o que lambe. O encontro ocasiona a morte de
Acasi, que antes lle revela que procede da remota rexión de Cariandre e lle entrega un
medallón que lle permite contemplar ese extraordinario lugar. Co obxectivo de descubrir
as súas orixes, Quepi, Udai e o bobó viaxan ao planeta de Pasanup, onde Quepi participa
nun concurso de talentos que os gobernantes proxectan no ceo para entretemento dos
súbditos. Quepi gaña o premio do concurso, unha nave espacial grazas á cal ela, o seu
irmán e o bobó conseguen chegar á Estrela Dormente, onde descobre, a través da súa
avoa, a historia da súa familia, así como a misión dos bobós, enviados polos pacíficos
habitantes da Estrela Dormente para localizar os seus concidadáns. As ilustracións de
Paula Mayor (A Coruña, 1975) acentúan o ambiente futurista da narración e revelan a
influencia da estética manga e dos videoxogos.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Lecturas para o verán”, Sermos Galiza, n.º 352, “fóradeserie”,
“letras miúdas”; 27 xuño 2019, p. 7.
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Presenta unha serie de propostas lectoras para o verán destinadas ao lectorado infantoxuvenil, entre as que menciona Conta nove estrelas, describindo de xeite breve esta
novela de ciencia ficción.
Referencias varias:
- Ana Abelenda, “Andrea Maceiras. ‘Os soños son os que nos guían, como as estrelas”,
La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “Entrevista”, 30 agosto 2019, p. 7.
Entrevista coa autora na que se introducen as súas respostas facendo constar que se trata
do seu noveno libro, co que gañou o Premio Lazarillo 2018. Andrea Maceiras apunta o
seu interese como docente en eidos como a educación emocional e o pensamento
diverxente e, con respecto á novela, sinala que pretendeu internarse na ciencia ficción e
que a súa protagonista, ao igual ca os bobós, pon de relevo a diferenza como un dos temas
centrais da historia, canda a importancia da familia e a loita pola identidade.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita a
novela Conta nove estrelas de Andrea Maceiras.
Mallo, Patricia, Os Peloteiros, ilust. Dani Padrón, Vigo: Editorial Galaxia, col. Árbore,
n.º 228, serie azul, lectorado mozo, xuño 2019, 188 pp. (ISBN: 978-84915-13-44-5).
Patricia Mallo (Vigo, 1985) utiliza o deporte como pano de fondo dunha novela iniciática
que integra tamén temas como a amizade, a deportividade ou o compañeirismo e está
ambientada nun contexto rural. Xurxo Belido, o protagonista de doce anos e narrador da
historia, conta como o verán pasado, por unha serie de acontecementos inesperados, se
ve na obriga de fundar en tempo récord o Peloteiros Fútbol Club na vila de Castrovello
para competir no campionato comarcal. Para formar o equipo recorre aos seus tres
sobriños, os xemelgos Lois e Brais, de sete anos, e Emilia, de nove anos; a Branca, a
amiga de Emilia; a Telmo, o fillo da alcaldesa; a Amadeo, o fillo do carniceiro; e, como
adestrador, o seu curmán Sebastián, cuxo único mérito é ler a prensa deportiva porque ten
un quiosco e andar sempre en chándal. Malia non saber nada de fútbol, xogar de maneira
desastrosa e que deberían perder porque o partido está amañado, contra todo prognóstico
acaban ganando, pasando á final e converténdose en campións. Fóra da anécdota
deportiva, na novela trátase tamén a contraposición entre a vida urbana de Castronovo,
dotada de modernidades, e as carencias do rural, ao tempo que se ilustran actitudes como
o autoodio, que representa sobre todo Paula, a irmá maior de Xurxo e o seu empeño en
distanciar os fillos da vila para que non se “embrutezan”; e a falta de oportunidades,
visíbel no seu irmán Manolo, que debe marchar a Barcelona para ser actor. Destacan
tamén as continuas apelacións aos lectores por parte do narrador e os continuos enredos
e escenas humorísticas. As ilustracións en bitono de Dani Padrón (Ourense, 1983)
representan os personaxes, acentúan os seus trazos físicos e reforzan a perspectiva
infantil.
Recensións:
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- María Navarro, “Un animado diálogo. Con prosa fluída e directa”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 722, “Libros”, 18 xullo 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, “Novidades
en galego”, 27 xullo 2019, contracuberta.
Tras se referir á traxectoria de Patricia Mallo, logo de publicar Os Cabezombis na
Mansión Espello e Os Fantom, define a novela como unha lección de autenticidade e
desmitificación dun deporte extremadamente valorado e salienta o tenro desenfado que
mostra o discurso, a prosa fluída e directa e o ton cómico de moitas escenas.
- Mario Regueira, “O partido do século”, Sermos Galiza, n.º 361, “fóradeserie”, “ao pé
da letra”, 29 agosto 2019, p. 6.
Recensiona o libro de Patricia Mallo, explicando brevemente o argumento e indicando
que se trata dunha novela enormemente divertida, que destaca pola temática abordada sen
demonizar o ambiente deportivo e incluíndo unha perspectiva mixta en canto ao xénero.
Salienta como punto forte da novela o maxistral xeito de captar as regras do universo
infantil.
Martín, Paco, O home que mercou un libro, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste,
n.º 116, mocidade e lectorado adulto, outubro 2019, 104 pp. (ISBN: 978-84-9151-407-7).
A partir dun feito que se presenta como insólito, a decisión do mozo de vinte e catro anos
Aníbal Hortensio López da Carricova de mercar un libro, o protagonista observa como
mudan as súas relacións sociais e como todos os que o rodean, en contacto co libro,
transmiten libremente o seu parecer sobre o mundo no que habitan. A historia
desenvólvese nunha cidade sen nome ao longo dun só día, dende as nove e vinte minutos
da mañá do 23 de xuño, cando o desganado rapaz, obrigado a pasear por mor do seu
exceso de peso, entra nunha libraría da cidade para escapar do seu monitor de ximnasia e
merca un libro de poesía ao chou, até as vinte e dez desa mesma noite. Nese tempo
sucédense situacións curiosas e singulares, estruturadas en trece breves capítulos,
derivadas do feito de ver o protagonista cun libro na man. Nunha cafetaría confúndeno
cun profesor; no bar no que Aníbal vai ler a prensa deportiva, o libro suscita unha
conversa co camareiro, que sabe moito do que cabería pensar sobre poesía, e mesmo un
recital dun cliente; logo topa na rúa con Lucía, unha moza que toca o violonchelo coa que
parece conectar, e mais co futbolista de éxito Isidro Fitoiro, de paso na cidade para visitar
os avós que non responde ao tópico de superficial, senón que estuda historia e é un
apaixonado da arqueoloxía. A obra, dedicada por Paco Martín (Lugo, 1940) a todas as
persoas que, co seu esforzo, fan posíbel ese soño prometido que cada libro é, presenta as
características habituais da súa produción: a ollada irónica sobre a sociedade, a irrupción
do insólito no cotián e o pouso da oralidade.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Martín: ‘Ramón Lamote’ asombrece a miña obra”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 59/ El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, “Literatura”, p. 53, 6
decembro 2019.
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Tras unha presentación na que Jaureguizar presenta o novelista Paco Martín como un
home que coñeceu outro mundo, no que, entre outras cousas, a lectura era prestixiosa, e
tras resumir a trama do relato, recolle algunhas declaracións do autor. Este indica que
quixo facer unha lectura sinxela, o tempo necesario para que o personaxe sexa consciente
das posibilidades dun libro que nin sequera le, pero grazas ao cal se relacionan varias
persoas. Como curiosidades recóllese que o autor xogaba ao fútbol de novo, no Iris de
Magoi, nos anos 50; que lle gusta pasear e botar partidas ás cartas; e que As cousas de
Ramón Lamote acaba de ser publicado en versión inglesa por Small Station Press.
- Santiago Jaureguizar, “Temos un embigo cativo, pero precioso”, Diario de Pontevedra
/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 209, 8 decembro 2019, p. 8.
Entre outras reflexións persoais, recolle unha anécdota que lle contou Paco Martín cando
lle falou de que As cousas de Ramón Lamote foi traducido ao español e ao inglés polo
Departamento de Defensa estadounidense coa intención de que os soldados latinos lesen
literatura, e que tiveron dificultades para trasladar a palabra “chairego”. Menciona tamén
a publicación da última novela de Paco Martín, O home que mercou un libro, salientando
ao seu autor como un xigante literario.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita a
novela O home que mercou un libro de Paco Martín.
Mejuto, Eva, Memoria do silencio, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo,
n.º 180, mocidade e lectorado adulto, xaneiro 2019, 152 pp. (ISBN: 978-84-9121-461-8).
Inserida na tradición de literatura da memoria e da intriga histórica, a novela presenta, cos
recursos da ficción como a elipse, dúas historias reais, a de Frieda Belinfante,
violonchelista neerlandesa e primeira directora de orquestra europea, membro da
resistencia, escondida con identidade de home durante varios meses, e a das irmás galegas
Lola, Xulia e Amparo Touza, que dende o seu quiosco da estación de Ribadavia axudaron
a medio millar de persoas, a maior parte delas xudías, a fuxir a Portugal polo paso de
Ponte Barxas da persecución por toda a península da Gestapo, e evitar así unha morte
segura. O relato, que decorre en 1943 en Ribadavia, alterna varias voces narrativas: a
primeira, nos casos de Frieda e Lola; a segunda, no caderno que Frieda lle dirixe ao seu
irmán Bob; e a terceira, correspondente a Günter, o capitán da Gestapo que as persegue,
que desprega os seus sentimentos e emocións. A obra pon de manifesto o interese de Eva
Mejuto (Sanxenxo, 1975) por recuperar historias esquecidas e visibilizar o labor de
mulleres valentes que loitaron pola liberdade e pola xustiza en tempos moi difíciles.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Silencio”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Évenres!”, “Fin de
semana” / “Cultura”, “Vivir”, “Foguetes verdes”, 1 febreiro 2019, p. 8/ p. 48.
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Indica que se trata dunha “boa narrativa” que derruba os valos do medo e recupera a
historia das irmás Touza, persoas dignas e comprometidas co ser humano, que axudaron
a xente perseguida polo nazismo a chegar a Portugal. Salienta a importancia de inserila
nunha colección xuvenil e de empregar diferentes perspectivas para recuperar a memoria,
o papel das mulleres na historia e as miserias dos campos de concentración, ademais de
coñecer o papel de Galicia na II Guerra Mundial.
- Montse Pena Presas, “Romper os baleiros. Sobre ‘Memoria do silencio’, de Eva
Mejuto”, Sermos Galiza, n.º 340, “Fóra de serie”, “Letras miúdas”, 28 marzo 2019, p. 7.
Repasa algúns títulos de obras que tratan a cuestión da recuperación da memoria histórica
e céntrase na última publicación de Eva Mejuto baixo o título Memoria do Silencio. Sinala
que esta obre serve para reivindicar as biografías desas persoas anónimas que tentaron
salvar vidas arriscando as súas propias a través da figura das irmás Touza. A continuación
verte algunhas reflexións sobre as características narrativas e profundiza un pouco máis
na trama argumental.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Lola Touza foi unha muller tan valente como xenerosa”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 702, 28 febreiro 2019, p. V.
Entrevista con Eva Mejuto con motivo da publicación de Memoria do silencio na que
declara que a historia xurdiu tras unha conversa con Luís Bará tras as que decidiu afondar
na historia das irmás Touza para lles render homenaxe. Indica que decidiu combinar
varias voces narrativas para se achegar mellor á psicoloxía dos personaxes; que contou
co testemuño da familia de Lola Touza e dun documento sonoro que recolle a vida de
Frieda, e que Günter é un personaxe ficticio.
- Sara Vila, “Os libros fan unha festa na Ferraría”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 7 xullo 2019, p. 13.
Dá conta dos actos que tiveron lugar na praza da Ferraría de Pontevedra con motivo da
Feira do Libro. Así, alude á presenza de Ledicia Costas, acompañada polo editor Manuel
Bragado para conversar sobre Infamia; de Antón Lopo para falar de Extraordinario,
Premio de Novela Breve Repsol 2018; e doutros como Ana Cabaleiro, Julián Rodríguez,
Susana Sánchez Aríns, Diego Giráldez, Antón Cruces, Milagros Bará, Alexandre Vórtice,
Emma Pedreira ou Víctor Méndez. Infórmase de que as actividades rematarán coa
presentación de Ratos de viaxe, de Xosé Manuel González “Oli”; A furgoneta branca, de
Fina Casalderrey; Don Ferretín Ferretón e o seu cadelo lambón, de autora, Cristina
Corral Soilán e Aurora Cascudo; e Memoria do silencio, de Eva Mejuto.
Mene, Álex, Indómita e a semente da inmortalidade, Premio do I Certame de LIX Muíño
do Vento, ilust. Ana Boquete, A Coruña: Bululú, col. Muíño do vento, lectorado mozo,
maio 2019, 83 pp. (ISBN: 987-84-945-49-49-6).
Relato estruturado en dúas partes máis un epílogo na que a través dun narrador
omnisciente e do diario dunha rapaza se conta unha historia fantástica sobre unha aldea
sen nome. Na primeira parte explícase que o lugar existe dende tempos inmemoriais e
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como a súa localización e características dan pé a todo tipo de rumores entre os habitantes
da contorna, que intercambian lendas e falares diversos sobre a enigmática aldea, até que
o médico toma a palabra para contar como chegou á súa porta unha adolescente na procura
de auxilio que morreu pouco despois convertida nunha anciá centenaria. No peto levaba
un libro: o diario dunha persoa que vivira na aldea sen nome. Na segunda parte
reprodúcese ese diario, o cal contén a historia de Indómita, unha rapaza criada na aldea,
á que chegou polo río nun cesto de xuncos, e inmortal coma o resto da veciñanza. Tras
sufrir primeiro unha intensa vaga de calor e logo dunha intensa friaxe, e estrañas
mudanzas como a desaparición dos insectos ou a agresividade dos paxaros, a morte da
Árbore da Inmortalidade fai que Indómita, con dezaoito anos, emprenda unha viaxe polo
mundo á busca doutra semente que dea froitos da inmortalidade. No epílogo, relátase
como tempo despois unha pomba chegou á aldea cunha semente que foi enterrada onda a
vella Árbore. Álex Mene (Vigo, 1969) salpica o relato de referencias explícitas a outros
personaxes e obras da literatura universal, entre os que resoan Italo Calvino e Pippi
Mediaslongas, e da literatura popular, ademais de poñer o acento no cambio climático.
As tres ilustracións en branco e negro de Ana Boquete (Cerceda, 1996) retratan a
ambientación da historia.
Recensións:
- María Navarro, “Novas terras, novos mundos. Arriscarse para prosperar”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 736, “Libros”, 12 decembro 2019, p. VI.
Explica que o texto do autor ferrolán se divide en dúas partes: a primeira, na que se
enmarca o relato; e a segunda, que é o diario de Inómita atopado por un matasáns que vai
revelar o seu contido. Indica que é unha obra para o lectorado perciba que, durante a vida,
“chea moitas veces de barrancos escarpados e neboentos convive unha vizosa vexetación
simbolizando a posibilidade de mellora”.
Referencias varias:
- Belén López, “Álex Mene. A palabra está na orixe de todo”, Diario de Pontevedra, “Á
última”, 22 xullo 2019, contracuberta.
Entrevista co docente, fotógrafo e escritor Álex Mene quen fala da súa experiencia nas
letras, que comezou con A raíña das tortas (Alvarellos, 2018) e continuou con Indómita.
Con respecto a esta obra, sinala que incluíu referencias e homenaxes moi diversas: a Pippi
Mediaslongas; O corazón das tebras, de Joseph Conrad; as novelas de Agustín Fernández
Paz; a Far North, de Sam Shepard; Italo Calvino; Ánxel Fole; Jack London; Pío Baroja...
Confesa que a creou pensando nun personaxe sen xénero e que lle interesaba propoñer
unha reflexión sobre o silencio e o seu significado, sobre as fake news e sobre as
aparencias, sempre dende o humor como eixe. Apunta ademais temas como a morte, o
paso do tempo, o ben común, a importancia da solidariedade, a mensaxe ecoloxista.
- Montse García, “Olga Novo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Literatura”, 20 setembro 2019, p. L10.
Faise eco da presentación do volume o 20 de setembro na Casa do libro.
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- A. Baena, “Álex Mene. ‘Quero reivindicar o papel das nenas como protagonistas, non
só como provocadoras”, Atlántico Diario, “Deportes”, “Entrevista”, 24 setembro 2019,
p. 11.
Breve conversa con Álex Mene, docente no IES Alexandre Bóveda, con motivo da
presentación na Casa do Libro de Vigo do seu segundo título, Indómita e a semente da
inmortalidade. Preguntado sobre os elementos que poderían enganchar os lectores sinala
o sentido do humor, e declara o seu gusto por descolocar o tempo de acción na procura
de dinamismo, por crear unha personaxe activa e por inserir referencias á literatura e ao
cine.
Merlán, Paula, Pequeno Botón, ilust. Lucía Cobo, Madrid: Narval, prelectorado e
lectorado autónomo, novembro 2019, [24] pp. (ISBN: 978-84-120836-5-1). ■
Álbum ilustrado concibido por Paula Merlán (Vigo, 1979) e Blanca Millán (Touro, 1991)
que narra a historia de Pequeno Botón, que vive na caixa dos útiles de Teixugo, o xastre
dos animais. Pequeno Botón séntese diferente ao resto dos botóns de todos os tamaños e
estilos por cousa do seu tamaño e da súa aparencia. Cando un día se perde terá que buscar
a maneira de atopar o camiño de regreso e logrará volver á súa contorna coñecida grazas
á axuda de Araña, Xoaniña e Saltón. A historia, moi sinxela e con final feliz, pon de
manifesto a importancia do traballo en equipo e a solidariedade, avoga pola valorización
da diferenza e defende a utilidade dos obxectos pequenos. As imaxes, realizadas con lapis
de cores, retratan os personaxes, as súas emocións e os obxectos da xastrería, foron
distinguidas cunha Mención de Honor no V Catálogo Iberoamericano de Ilustración.
Momán, Alberte, A viaxe de Ana, ilust. Lidia Nokonoko, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Libros para compartir, lectorado autónomo, 2019, 30 pp. (ISBN 978-84-9151-433-6).
Primeira achega para o público infantil de Alberte Momán (Ferrol, 1976). Trátase dun
relato que aborda o espírito de superación e autonomía que nenos e nenas deben adquirir
para un perfecto desenvolvemento persoal, ao tempo que achega argumentos contra da
acumulación de obxectos e o consumismo, centrando a atención sobre a contemplación e
o coñecemento da natureza. A breve trama céntrase en Ana, unha nena de sete anos que
vive coa súa avoa nunha casa afastada da vila. Ana quere ir xogar ao parque coas amigas,
pero a avoa séntese mal e non pode acompañala, así que lle di que vaia soa. Pero cada vez
que pisa a rúa, atópase con alguén que lle fai ver o que non ten: primeiro con Amelia, a
filla da peixeira de doce anos, co seu monopatín; despois con Iria, a filla da panadeira de
catorce anos, coa súa bicicleta; e, por último, con Clara, a carteira na súa moto. A avoa
convéncea do valiosos que son os seus xogos no medio da natureza e de todo o que pode
sentir sen esas cousas das que carece: as flores, as árbores, os paxaros, as fontes, a lama...,
gran cantidade de tesouros. As ilustracións a lapis de Lidia Nokonoko (Vigo, 1978) poñen
en imaxes algunhas das escenas do relato, incidindo na vida cotiá de Ana coa súa avoa,
nos encontros co resto dos personaxes e nas súas fantasías e xogos arrodeada de elementos
naturais.
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Mosconi, Maite e Miriam Meizana Vigo, Guerreiras de lenda, ilust. Gemma Martínez,
Barcelona: Editorial Vanir, lectorado autónomo, decembro 2019, 43 pp. (ISBN: 978-8417932-08-4).
Tras unhas páxinas iniciais de agradecementos, as autoras, Maite Mosconi (Rianxo, 1985)
e Miriam Meizana (A Coruña, 1990) indican que o libro recolle lendas nas que as nenas
son as heroínas e que se presentan en forma de relato curto ou de poema coa idea de
achegar a tradición galega ao estilo urbano. A seguir inclúense catro textos: as breves
narracións “A loba branca” e “Alba e as lavandeiras” e os poemas “O castelo da lúa” e
“A dama do castro” nos cales se inclúen elementos esenciais sen desenvolvemento e sen
indicación ningunha das fontes de partida. Completan o volume definición de palabras
que apareceron nos textos: “lavandeira”, “pebida”, “reses ovinas”, “castro”, “manuela” e
“pendello”; páxinas para completar palabras e colorear, entre elas un mapa no que se sitúa
o lugar das lendas: Rianxo, Santa Tegra, a Ribeira Sacra e Viana do Bolo,
respectivamente. Inclúense tamén ilustracións de nenos e nenas dos colexios La
Milagrosa e Cardeal Quiroga Palacios de Santiago de Compostela. A portada do libro,
unha rapaza guerreira, foi realizada pola ilustradora Gemma Martínez (Barcelona, 1992).
Nogueira Campos, Pablo, A banda de Raimunda, ilust. Manuel Uhía, A Coruña: Baía
Edicións, col. Conto x conto, prelectorado e lectorado autónomo, maio 2019, 22 pp.
(ISBN: 978-84-9995-317-5). ■
Conto infantil de carácter didáctico de Pablo Nogueira (O Carballiño, 1987) centrado na
historia da ra Raimunda, unha apaixonada pola música cuxa ilusión é formar un grupo de
rock, cantar e tocar a guitarra. Co obxecto de atopar quen lle aprenda, percorre a fraga e
atopa o oso Afonso, o mono Farruco, o caracol Sibemol e o esquío Uxío, que tocan a
batería, o piano, o saxofón e o contrabaixo, respectivamente. Cando o sapo Eliseu lle di
que nunca poderá ser unha cantante pola súa voz feminina, Raimunda, coa axuda dos seus
novos amigos, forma unha banda. O conto leva como engadido exercicios ao pé de páxina
para estimular a linguaxe e a memoria. O relato complétase coas ilustracións a toda páxina
de Manuel Uhía (Portonovo, 1944) que destacan polo seu colorido.
Referencias varias:
- Sabela Pinal, “Pablo Nogueira. ‘O libro transmite o valor do respecto á diversidade e á
igualdade de xénero”, La Región, “Carballiño”, 31 maio 2019, p. 25.
Breve conversa co mestre Pablo Nogueira arredor do seu conto A banda de Raimunda na
que sinala que pretendeu transmitir o respecto á diversidade e a igualdade e incidir na
importancia da diferenza e a superación das barreiras de xénero. Así mesmo, agradece a
acollida que tivo o volume, o máis vendido na Librería Escolma do Carballiño, e valora
os contos infantís como instrumento para a estimulación da linguaxe, a comprensión
lectora e a transmisión de valores.
- Pablo Nogueira, “Días para dedicar tempo á familia e ás amizades”, La Región, “Nadal
2019”, “La Navidad de...”, 24 decembro 2019, p. 79.
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Alude ao seu conto infantil A banda de Raimunda, explicando que a fábula foi pensada
para favorecer a estimulación da linguaxe oral e a comprensión lectora, e que a súa
temática trata valores como a inclusión e a igualdade.
Pedreira, Emma, Os corpos invisibles, Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil 2019,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 186, mocidade e lectorado adulto,
2019, 170 pp. (ISBN: 978-84-9121-584-4).
Concibida como unha homenaxe a Mary Sheley e á obra Frankenstein ou o moderno
Prometeo, Emma Pedreira (A Coruña, 1978) ambienta a novela na época vitoriana e
utiliza este referente literario para poñer de relevo a invisibilidade das mulleres, evidente
xa no título da obra, e temas como o traballo infantil no marco da revolución industrial,
os abusos de todo tipo, en especial os sexuais, as relacións de sororidade ou a loita pola
liberdade persoal. L.C. (Loretta Count) é unha rapaza de quince anos que traballa dende
os oito nunha fábrica téxtil de Londres e é vítima de acoso sexual por parte do capataz da
empresa. Para preservar a súa liberdade, comeza a vestir con roupas de rapaz e, por
casualidade, un día coñece a Prometea Stoner, unha muller de familia acomodada que
padece unha estraña enfermidade dende nena que a obriga a ir en cadeira de rodas. Nas
mans de Loretta cae unha carta que Prometea lle dirixe a unha muller chamada Mary na
que lle explica a súa idea: construír, coa axuda do doutor Percy, sobre a súa feble anatomía
unha moderna criatura a partir das diferentes partes dos corpos de Charlote e Emily
Brontë, Aphra Behn, Ada Lovelace, Jane Austen, George Eliot, Christina Rossetti e Mary
Shelley, de quen tomará os pés, os xeonllos, o sexo, os cadrís, o ollo esquerdo, o brazo e
a cabeza, para se converter así nunha escritora dotada cos seus talentos e lograr revivilas
para que consigan o éxito que a vida lles negou. Prometea propón pagarlle a L.C. unha
moeda de prata semanal a cambio de que lle entregue as cartas á súa destinataria, que non
é outra que a escritora Mary Shelley. A relación entre ambas as mulleres, de clases sociais
moi distintas, consegue que Loretta reúna o valor para se enfrontar ao capataz que abusa
do seu poder e participe na organización sindical das traballadoras da fábrica, un proceso
que deriva en que deixen de ser criaturas invisíbeis para pasar a ser suxeitos da súa propia
historia. A narración, en terceira persoa, recorre tamén ao relato epistolar ao intercalar as
cartas que Prometea lle dirixe a Mary Shelley.
Recensións:
- María Navarro, “Prosa áxil, claridade extrema. Novela-reivindicación”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 733, “Libros”, 21 novembro 2019, p. VI.
Valora a utilización da metaliteratura nesta obra, malia partir dun referente ben analizado
e interpretado como a obra de Mary Shelley, e salienta a súa prosa áxil. Etiqueta o
resultado como unha “novela-reivindicación”, “novela-homenaxe” e “novela-crítica” ben
artellada que atrapa o lector.
Referencias varias:
- M. M., “Os Xerais póñense de longo”, La Opinión, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33.
Nota que dá conta da entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo: o Jules
Verne, que recaeu en Emma Pedreira por Os corpos invisibles; o Xerais de Novela, que
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correspondeu a Amador Castro por Shangai a Barcelona; e o Merlín, que recoñeceu a
Rosa Aneiros por Xelís, o guieiro de botellas de mar. Recóllense as declaracións dos
gañadores e, con respecto a Emma Pedreira, menciónase que a autora aclarou que a idea
da novela partiu dun reto dunha serie de amigas escritoras que planearon converterse en
personaxes de ficción.
- Mar M., “Os Xerais póñense de longo no Museo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro
2019, p. 40.
Anuncia a entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo: o Jules Verne,
que recaeu en Emma Pedreira por Os corpos invisibles; o Xerais de Novela, que
correspondeu a Amador Castro por Shangai a Barcelona; e o Merlín, que recoñeceu a
Rosa Aneiros por Xelís, o guieiro de botellas de mar. Recóllense as declaracións dos
gañadores e, con respecto a Emma Pedreira, menciónase que a autora aclarou que a idea
da novela partiu dun reto dunha serie de amigas escritoras que planearon converterse en
personaxes de ficción.
- Selina Otero, “A invisibilización das mulleres nos eidos que trato segue viva”, Faro de
Vigo, “Faro da Educación”, n.º 400, “Lecturas emocionantes”, 5 novembro 2019, p. 7.
Entrevista con Emma Pedreira tras conseguir o Premio Jules Verne por Os corpos
invisibles. A autora coruñesa explica que lle apetecía dirixirse ao lectorado xuvenil de
xeito explícito e quixo tratar unha época e un tempo determinado para falar do traballo
das mulleres e a súa invisibilidade, as clases sociais e estabelecer unha comparación coa
actualidade e abrir o debate porque, ao seu ver, tales temas aínda non están superados.
Maniféstase tamén sobre a involución no concepto de igualdade de xénero a nivel social,
pois apunta que seguen a sinalar camiños e comportamentos binarios que cómpre
contrarrestar mediante estratexias como un tecido de colaboración entre mulleres. Con
respecto ao que lle gustaría espertar na mente do lectorado, indica que agarda que suscite
unha reflexión sobre a procedencia dos seus produtos de uso (a roupa, a tecnoloxía, o
alimento) e que fiquen argumentos sólidos para non seguir negando a todas esas mulleres,
anónimas e famosas.
-Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Libros para celebrar la Navidad”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.242, “Literatura”, 18 decembro 2019, p. 6. .
Ofrécese unha listaxe de propostas literarias para celebrar o Nadal. Entre as obras escritas
en galego cítanse o álbum O can de Milu, de Mariann Máray; As aloucadas historias dos
Monkis, de Paula Merlán; Xelís, o guieiro das botellas do mar, de Rosa Aneiros; Parece
unha formiga, de Pablo Otero; e Os corpos invisibles, de Emma Pedreira, da que se
salienta que é unha cativadora novela, rica en matices, que convida o lectorado a pensar
ao tempo que rende homenaxe a mulleres que permaneceron no anonimato.
Peralta Torres, Ramiro José, Monstro dos ollos vermellos, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Álbumes, n.º 11, prelectorado e lectorado autónomo, setembro 2019, 24 pp. (ISBN: 97884-9151-387-2).
Ramiro Peralta (Bos Aires) abarca o tema dos abusos sexuais dentro do ámbito familiar.
Anxo, o neno protagonista, conta en primeira persoa o medo que sente cando na súa casa
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aparece o Monstro. Cando este quita o seu disfrace de amigo, Anxo velle as gadoupas, o
fociño e os seus terríbeis ollos vermellos, e, por máis que tenta afastarse del, non o
consegue. A sensación de vergonza, o medo a que non o crean e as bágoas desaparecen
cando aprende na escola que dicir a verdade é de valentes, e coa axuda dos seus pais, a
policía e a psicóloga pasan os medos e marcha o Monstro. As imaxes de Blanca Millán
(Touro, 1991) reflicten de maneira poética e sutil a vida cotiá do protagonista para situar
o marco familiar e a terríbel experiencia que vive, sempre dende a súa perspectiva. Así
mesmo, transforma moitos dos medos do neno en metáforas: atrapado por unha rede,
voando polo ar ou axexado por uns terríbeis ollos no bosque. Utiliza cores vivas para
todos os elementos, personaxes e decorados, en contraste co uso do negro para o Monstro,
convertido tamén na sombra dun lobo.
Referencias varias:
- Montse García, “Monstro dos ollos vermellos”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 23 outubro 2019, p. L9.
Breve nota que dá conta da presentación do libro na librería Cronopios de Santiago de
Compostela, acto que contou coa presenza de ambos os creadores e mais de Francisco
Castro representando á Editorial Galaxia.
Perozo, Xosé Antonio, Amor amargo, ilust. Victoria Riveiro Currais, Santiago de
Compostela: Auga editora, mocidade, abril 2019, 95 pp. (ISBN: 978-84-120308-0-8).
Relato de José Antonio Perozo (Llerena, 1951), que retrata a vida cotiá dun grupo de
rapaces e rapazas amigos e as relacións sentimentais que se estabelecen entre eles co
obxecto de poñer a atención nos malos tratos e a violencia de xénero entre estudantes de
ESO e da Universidade. O volume ábrese cunhas páxinas que presentan o retrato e as
características físicas e psicolóxicas dos personaxes, cinco mulleres e catro rapaces, e
tamén os lugares nos de decorre a acción: a cidade de Antela e Vilarello, unha vila de
pescadores onde pasan o verán. O fío argumental vai dando conta da relación amorosa
entre Uxío e Ana que, aos poucos, se vai deturpando por mor da posesión e os celos
enfermizos do mozo. A historia presenta a particularidade de plasmar uns cantos diálogos
entre os personaxes en forma de viñetas en branco e negro colocadas no medio da
narración, nas que Victoria Riveiro plasma as escenas elixidas. O volume péchase cunhas
páxinas que ofrecen dez consellos para manter unha relación saudábel; vinte síntomas de
que unha relación e perigosa e mais un test do amor verdadeiro.
Recensións:
- María Navarro, “Narración e cómic”, La Opinión, “Saberes”, “Novidades”, 14
decembro 2019, p. 7.
Recensión da obra de Xosé A. Perozo que mestura narración e cómic. Explica o
argumento da obra, que se basea nunha maraña de relacións interpersoais non moi
saudábeis. Afirma que se a novela serve para abrirlle os ollos a algunha persoa que se
atope nunha situación de violencia, o autor pode dar por bo o seu experimento de mestrura
de narrativa e banda deseñada.
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Referencias varias:
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita a
novela Amor amargo de Xosé Antonio Perozo.
_____, A auga, o dragón e o salgueiro chorón, ilust. Antonio Seijas, Santiago de
Compostela: Auga Editora, col. Contar x contar, lectorado autónomo, 2019, 35 pp.
(ISBN: 978-84-120382-3-1).
Conto de Xosé Antonio Perozo (Llerena, 1951) que retoma elementos da literatura
popular, como o feito de recorrer a un narrador externo en terceira persoa, ambientalo nun
tempo indeterminado, cando os animais e as plantas falaban, malia circunscribilo ás terras
de Friol e Guitiriz, e recorrer a personaxes míticos como as ninfas e o dragón residente
no monte da Cova da Serpe. Este amiga cun Salgueiro que está a murchar polas malas
artes dos orcos das Terras de Borrón, que lles prenden lume aos bosques, beben as augas
dos ríos, as fontes e as lagoas. O dragón emprende o camiño para axudalo, visita o
Pedregal de Irimia, onde atopa as ninfas chorando; e vai onda os humanos, aos que
encontra tristes e sucios pola falta de auga. Ao cabo, resolve o problema coas nubes grises,
que botan a auga na terra e nos bosques para que volvan xurdir os ríos e manar as fontes.
Antonio Seijas (Ares, 1976) completa a parte textual con debuxos que destacan pola
figura do dragón, deseñada cunha intensa cor vermella que se estende ao resto de
elementos da paisaxe.
Referencias varias:
- ECG, “Quinta Semana Escolar da ärbore e da Auga con máis de 9.500 escolares”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 13 marzo 2019, p. 38.
Indica que, no marco da celebración da quinta Semana Escolar da Árbore e da Auga que
organiza anualmente a Deputación de Ourense, se editou o libro Dama de Auga e os
segredos das árbores, de Xosé Perozo, para que o alumnado “goce e aprenda máis
coñecementos sobre estas cuestións fundamentais da nosa natureza: as augas e as árbores
da nosa provincia”.
- S. N., “Actos para 9.528 escolares”, La Región, “Día mundial del agua”, “5ª semana
escolar da árbore e da auga”, 22 marzo 2019, p. 3.
Apunta que a Deputación de Ourense organiza por quinto ano a Semana Escolar da
Árbore e a Agua, na que participan case 10000 alumnos e alumnas, de cen colexios con
diversas actividades para conmemorar estas datas, para dar importancia aos espazos
naturais. Indica que se fixo uso desta obra para que o alumnado aprenda sobre a natureza
galega, pois a protagonista quere salvar da contaminación as árbores.
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_____, A Ecopanda e o misterio do Románico, ilust. Viki Berre, Santiago de Compostela:
Auga Editora, lectorado autónomo, 2019, 36 pp. (ISBN: 978-84-120597-2-4). ♦
Conto de Xosé Antonio Perozo (Llerena, 1951), patrocinada por Xacobeo 2021, que
forma parte dunha serie protagonizada polos membros da Ecopanda de Viladeteixo, un
grupo de rapaces que percorren Galicia resolvendo asuntos relacionados coa reciclaxe e
a defensa da natureza e enfrontándose ao seu antagonista, o perverso Míster Retope,
depredador do medio ambiente, e os seus secuaces Mandrágoras e Fidelio. Nesta ocasión,
Marta, Xiana, Henrique e os xemelgos Álvaro e Xaime, xa uns adolescentes de dezaseis
anos, coa axuda do talismán que lles entregou o mago Merlín e que fai aparecer o robot
3R-0.25, acoden ao Camiño Francés de Santiago de Compostela para descubrir quen está
a roubar obras de arte románica nas principais cidades e poñer de relevo as intencións de
Retope. Ao longo dos sete capítulos titulados que compoñen o texto, insírense no medio
da trama informacións diversas sobre o Camiño de Santiago, os lugares polos que pasa e
a arte románica que existe. As ilustracións de Viki Berre (A Coruña, 1990) poñen en
imaxes algunhas das escenas, e combínanse con fotografías das diferentes localidades e
pezas artísticas.
_____, A grande epopea do pianista de Cans, ilust. Francisco Muñiz Santos, Santiago de
Compostela: Auga editora, maio 2019, 55 pp.(ISBN: 978-84-120308-2-2).
Libro editado con motivo da XVI edición do Festival de Cinema de Cans na que Xosé
Antonio Perozo (Llerena, 1951) ofrece unha biografía novelada de Pedro de Chamorro,
un ilustre músico nacido no Porriño, atendendo á súa infancia canda os seus pais Eulalia
e Estevo, e á súa afección polo piano e outros instrumentos. Debido á intervención da
maxia, Pedro de Chamorro ve cumprido o seu soño e marcha para Madrid aos trece anos,
onde asiste a clases regradas de interpretación e composición e non tarda en darse a
coñecer como un mozo prodixio executando o órgano, o violín, a espineta, a gaita, o
pianoforte e máis instrumentos. Ao final da súa vida, de novo na súa vida natal, o seu
piano petrificouse e quedou para sempre no cumio do Monte Castelo. As ilustracións en
branco e negro de Francisco Muñiz Santos (Pobra do Caramiñal, 1982) retratan con
sinxeleza algunhas escenas representativas do relato.
Recensións:
- María Navarro, “Realidade e ficción. Do imaxinario colectivo”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 723, “Libros”, 23 maio 2019, p. VI / La Opinión, “Saberes”, “Novidades en
galego”, 1 xuño 2019, p. 7.
Sitúa A grande epopea do pianista de Cans na liña de recreación de lendas do imaxinario
colectivo asociadas a lugares, neste caso a orixe do rochedo que existe fronte á aldea de
Cans que representa un home sentado ao piano. Sinala que Xosé Antonio Perozo mestura
realidade e ficción, verosimilitude e fantasía, para atopar unha entretida explicación
sobrenatural que, ao seu ver, causará “grande expectación entre veciños” e tamén nas
xentes alleas.
Porto Collazo, Iria, Estrelas de Manteiga, ilust. Marta Parejo Jiménez, Castellón:
Editorial Sar Alejandría, prelectorado, xullo 2019, 44 pp. (ISBN: 978-84-17409-98-2).
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Recensións:
- María Navarro, “Do cotián extraordinario. Soñando cun mundo mellor”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 725, “Libros”, 26 setembro 2019, p. VI.
Explica de xeito breve o argumento e indica que se trata dun texto dirixido a primeiros
lectores e que é un canto á esperanza e á ilusión centrado na cara máis amábel das vidas
non exentas de complicacións.
Referencias varias:
- A. Gallego, “Isabel Porto. ‘En mis cuentos consigo sacar la niña rebelde, llena de
ilusiones y sueños que llevo dentro”, Atlántico Diario, “Vida”, n.º 1.996, 29 setembro
2019, pp. 2-3.
Entrevista á autora na que fala sobre a súa escolla de dedicarse á literatura infantil e a
parte solidaria deste conto coa ONG “Bicos de papel”
Prado, Miguelanxo, Amani, ilust. do autor, Pontevedra: Retranca Editora, lectorado
autónomo, 2019, 33 pp. (ISBN: 978-84-941632-9-6).
Conto escrito e ilustrado por Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) no que se ofrece unha
metáfora sobre o concepto de masculinidade a posibilidade de vivir de maneira pacífica
e aceptar os seres tal como son. Un narrador omnisciente conta a historia de Amani, un
hipopótamo que nace nas beiras do río Pantikora, nas chairas de Mahakala, coa
particularidade de ter menos testosterona do normal nestes animais. A falta desta hormona
responsábel de que os machos se volvan agresivos e farrucos, fai que Amani teña un
natural pacífico e tranquilo, de aí que comece a ser considerado “rariño” polo resto da
manda. Amani foxe das confrontacións ridículas, pasa o día a gozar a carón do río e xoga
coas tartarugas e os peixes nas charcas, ante a mirada preocupada dos seus pais. Pero un
día, cando unhas leoas pretenden atacalo, convencido de que queren xogar, ceiba un
ruidoso bocexo que as felinas interpretan como un ruxido e as leva a fuxir espavorecidas.
Ao cabo, a simpatía de Amani namora a súa compañeira Utamu e ambos os dous acaban
formando unha familia de animais pacíficos. As ilustracións, en acuarela, reforzan o texto
e insisten no retrato do hipopótamo protagonista para poñer de relevo as súas expresións
e comportamentos.
Referencias varias:
- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
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- Mar Mato, “El hipopótamo que enamoró a Miguelanxo Prado”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 1 decembro 2019, p. 37/ La Opinión, 2 decembro 2019, contracuberta.
Comenta o argumento desta historia que é unha metáfora sobre a paz, xa que fala da
competitividade e da necesidade de ser máis empático. Explica o significado do nome do
protagonista e indica que a edición en castelán será feita por Norma, ademais de traducirse
a outras linguas. Por último apunta que se publicará o próximo ano O pacto do letargo,
primeiro libro da Triloxía Tríscele de ficción fantástica, a partir do pasado celta; e anuncia
a representación da ópera bufa O loro de Carlos V.
- Ramón Rozas, “Culturgal. Apuntes na crista do galo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 2 decembro 2019, p. 8.
Breve crónica sobre a celebración do Culturgal, na que amenta a obra de Miguelanxo
Prado, Amani.
- Maite Gimeno, “Da Silva y Prado alumbran ‘Amani’, alegoría de la paz”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 6 decembro 2019, p. 40.
Recóllense as declaracións de Kiko da Silva con motivo da presentación en Culturgal de
Amani, de Miguelanxo Prado, publicado pola súa editorial, Retranca. Sinala que a obra
xa se reclamou dende distintas librerías de Galicia como lectura recomendada sobre o
feminismo e a forma de entender a masculinidade. Apunta tamén que o álbum agocha
unha mensaxe a prol da paz e a a convivencia e que a presentación foi un éxito, xa que en
tan só unhas horas se venderon 60 exemplares.
- Jorge Casanova, “Miguelanxo Prado ‘Son tenaz, tirando a vago”, La Voz de Galicia,
“Muy de cerca”, 13 decembro 2019, p. contracuberta.
Breve conversa con Miguelanxo Prado a propósito da publicación de Amani, do que sinala
que está baseado nun feito real, pois é un animal que naceu nunha reserva con pouca
testosterona, e cuxa historia cualifica de magnífica para propoñerlles aos máis pequenos
e aos adultos ese tipo de lecturas. Fala tamén de que acaba de estrear a ópera O loro de
Carlos V, en colaboración con Nani García, encargándose do deseño dos personaxes e a
escenografía, e que deseguida publicará O pacto do letargo, unha historia con toques
fantásticos que desenvolve a loita entre o ben e o mal e que será a primeira entrega dunha
triloxía con historias independentes. Entre outros detalles relacionados cos seus estudos
como arquitecto, que abandonou, menciona como as súas lecturas de cómic favoritas de
rapaz Tintín, Astérix ou Flash Gordon, un mundo ao que chegou aos dezanove 19 anos.
Reigosa, Antonio, O raposo aviador que voa sen motor, ilust. Laura Cortés, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 277, prelectorado e lectorado autónomo,
marzo 2019, 37 pp. (ISBN: 978-84-9121-482-3).
Antonio Reigosa (Zoñán, Mondoñedo, 1958) dedica este libro a Xabier P. Docampo e
Isidro Novo, “fabricantes de soños”, dous escritores desaparecidos cando o seu traballo
xa estaba preparado. Nel utiliza o personaxe do raposo, como é habitual na súa obra, que
adoita inspirarse na literatura popular, e as características que se lle atribúen no fabulario
tradicional para as subverter. O breve relato caracterízase polo ritmo, manifesto na
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constante sucesión de accións e as escasas descricións, a apelación á participación do
lectorado, a integración de frases rimadas na procura de musicalidade e o humor, algúns
acenos escatolóxicos, algunha que outra canción que se invita a cantar na lectura oral do
texto e o final aberto. O fío argumental baséase no que lle aconteceu ao raposo Paquiño
despois de ter un accidente co avión de latón que lle regalou o seu avó, tras o cal acaba
ferido no fociño e sen o xoguete, que marcha río abaixo. Coa ilusión de botarse a voar,
decide converterse el mesmo nun avión e, malia que ao primeiro leva máis zoupadas ca
alegrías, axiña merca un casco, lentes, luvas e unha funda de neopreno e comeza a
percorrer o ceo, suscitando envexas pero tamén denteira. Así, unha mañá de primavera
voa polo Lamego para ver como nacen as margaridas; no inverno, vai ao curuto do
Padornelo ver a primeira neve; e ademais contempla os paxariños e convida o seu amigo
Ramiro. Afouto, embárcase en aventuras máis ousadas e engala rumbo a mar aberto e
acaba na barriga da balea Cantimplora, na que atopa outros cinco golpes cantando en
coro. Xuntos, conseguen que a balea tamén voe, aínda que ninguén, nin sequera o lobiño
mandarín, cre a nova que acaba saíndo nos xornais. O texto vai acompañado das
ilustracións da debutante Laura Cortés (Chantada, 1982), que o complementan ao fuxir
da literalidade do texto. Ademais, plasman o dinamismo do relato, o humor e o espírito
optimista que desprende, e insisten nas expresións dos personaxes, en particular as do
raposo protagonista.
Rielo, Pedro, Detrás dos perdidos, Premio de Novela Xosé Neira Vilas 2018, Ferrol:
Edicións Embora, col. O Globo, mocidade, xuño 2019, 272 pp. (ISBN: 978-84-1782407-5).
Pedro Rielo (Pontevedra, 1972) constrúe unha narración memorialística en primeira
persoa na que o protagonista, Fran, un rapaz de 15 anos, se remonta ao verán de 1986,
cando malia aos seus desexos de quedar en Pontevedra cos amigos, facendo surf e saíndo
con Carme, a rapaza máis desexada do instituto, debe ir cos pais e a súa irmá pequena
Clara á aldea dos avós, Caldarcos, na Terra Chá. Fran, fillo dun profesor de Literatura
española e dunha xornalista, en plena etapa de rebeldía adolescente, renega dos intereses
dos pais, expresa os seus prexuízos sobre un lugar que lle parece o máis frío do mundo e
a versión autóctona do far-west e teme o aburrimento por ter que estudar as matemáticas
que lle quedaron para setembro. Con todo, malia a ausencia de televisión, que cómpre ir
ver ao tele-club, acaba descubrindo historias como a de Froilán, o guerrilleiro oculto no
faiado da casa polo seu avó Domingo; asiste ás conversas da avoa Dolo coas vacas e co
seu home morto; e coñece a Moncho e unha rapaza que se parece a Cindy Lauper.
Ademais, acaba sabendo que, polas noites, a avoa espera o Grupo dos Perdidos, as almas
dos mortos para axudalos a cumprir as súas promesas para que descansen en paz. Ao
cabo, Fran confesa que se sente depositario dun legado, que “aquel verán no salvaxe Oeste
de casas con tellados de lousa, baiucas, e de praias soñadas, foi a semente corsaria de
todo”, e comprende que a aldea era un universo que lle abriu paso á idade adulta. O texto
vai acompañado dalgunhas fotografías da aldea e da súa avoa, de obxectos persoais do
protagonista (transposición do autor) –como o seu libro de matemáticas de Santillana ou
a tarxeta dunha discoteca–, da súa serie favorita de televisión, Magnum, ou dun bote de
Colacao. Estas imaxes, xunto coas referencias manexadas (filmes, libros, canción)
remiten á década dos 80, distantes dun lector actual e que funcionan como crónica dun
tempo e dunha xeración. A narración estrutúrase en catorce capítulos de rimo pausado e
caracterízase polo léxico dialectal e abondosos erros léxicos e gramaticais de vulto.

799

Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Voces no tan ocultas”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, “Vivir
aquí”, “Lecturas”, 5 decembro 2019, pp. 66-67.
Entre outras iniciativas culturais e de lecer, informa da presentación na Libraría Paz desta
obra en compañía do catedrático de galego Anxo González.
- Cuca M. Gómez, “Días de ocio variado y sin paraguas”, Diario de Pontevedra, “Álbum”,
n.º 983, “reviSta”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 7 decembro 2019, pp. 66-67.
Entre outras actividades culturais, informa da presentación desta novela na Libraría Paz
na que o autor estivo acompañado de Anxo González Guerra.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita a
novela Detrás dos perdidos de Pedro Rielo.
Ripalda, Xosé Lois, Volve o inspector chumbo, Vigo: Ir Indo, col. Contacontos, máis de
10 anos, 2019, 155 pp. (ISBN: 978-84-7680-743-9).
Logo das dedicatorias á rapazada de dous centros de ensino aos que o autor foi convidado,
e nos que foi ben recibido, e coa cita “O éxito é a suma de pequenos esforzos repetidos
día tras día”, da autoría de Robert Collier, ábrese este volume de Xosé Lois Ripalda cunha
“Introdución” na que se anticipa o que o lectorado vai atopar: “o Inspector Chumbo en
acción para resolver os novos casos que se lle presenten”. A agudeza, a fiúza, a paciencia
e a humildade, así como outras características, preséntase neste texto inicial como as súas
armas para chegar ao éxito de todas as súas iniciativas. Deste xeito, Chumbo será quen
de resolver as case trinta historias que a seguir se relatan entre as que se atopan casos
vinculados con partidos de fútbol, con roubos de diferente tipo, con moedas falsificadas,
con diferentes animais etc.
Recensións:
- Pilar Ponte, “Folerpas con maxia. Un inspector coma os de antes”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 718, “Libros”, 20 xuño 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, “Novidades
en galego”, 29 xuño 2019, p. 6.
Insta á lectura da nova lectura sobre o inspector Chumbo. Explica que o libro se compón
de vinte e cinco historias que en ocasións agochan interpretacións do autor de problemas
da actualidade, coma os incendios forestais. Salienta no volume a pegada da tradición
oral e a sinxeleza da prosa.
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Rivada Arias, Julia, Basi e os seus amigos, ilust. Víctor Rodríguez Romero, Vigo:
Belagua Ediciones y Comunicación, prelectorado, febreiro 2019, 32 pp. (ISBN: 978-84949517-1-8). ■
Álbum de formato apaisado e tapa dura escrito por Julia Rivada Arias (San Estevo do Sil)
para traballar a educación en valores no que o protagonista é un basilisco chamado Basi
que ten corpo de galo, sapo e serpe, unha ollada maligna e cheira mal. O seu carácter
decidido fai que emprenda unha viaxe para satisfacer a súa curiosidade sobre o que haberá
tras as montañas nas que vive cos seus conxéneres, non sen antes facer uns anteollos cun
anaco de ceo para non asustar a ninguén coa súa ollada. De camiño bate cun sapo, un galo
e unha serpe que, malia rexeitar o seu mal cheiro, deciden acompañalo. Ao chegaren a
campo con froiteiras e lavanda, acordan quedar alí para construíren unha comunidade na
que impera o lema “Eu son ti. Ti es eu”. A historia pretende transmitir unha mensaxe de
integración, amor á diferenza e respecto polo que cada un é, ademais de defender a
solución dos problemas con boas intencións e empatía. As ilustracións, con ceras de cores
e elementos superpostos, son do profesor de plástica Víctor Rodríguez Romero.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Julia, Basi e os seus amigos”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 5
xuño 2019, p. 9.
Anuncia a presentación desta obra en Librouro.
Rodríguez Rodríguez, Anaír, Pioneiras 2. Galegas que abriron camiño, ilust. Abi
Castillo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Pequeno Merlín, febreiro 2019, 32 pp.
(ISBN: 978-84-9121-464-9 ).
Libro ilustrado asinado por Anaír Rodríguez Rodríguez (Vigo, 1978) que conta con
debuxos de Abi Castillo. Nel recóllense as biografías de once mulleres galegas que
tiveron unha presenza moi salientábel nalgún ámbito da sociedade (cultural, científico,
deportivo etc.), rompendo así coas limitacións tradicionalmente impostas ao seu sexo e
abrindo o camiño a todas as mulleres que viñeron detrás delas, como ben indica o
subtítulo da obra. As biografías que se presentan pertencen á astrónoma Antonia Ferrín,
á arquitecta Rita F. Queimadelos, á precursora do hóckey sobre herba Antonia Sanjurjo,
á actriz Mercedes Mariño, á escritora Ángela Ruiz Robles, á astronauta Elisa Patiño, á
alcaldesa Concepción Pérez Iglesias, á mestra María Barbeito, á inventora Joaquina
García, á farmacéutica Manuela Barreiro Pico e á fotógrafa María Cardarelly.
Recensións:
- Mila Méndez, “Pioneiras’ volve descubrir a vida de galegas de cine”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Cultura”, 15 febreiro 2019, p. 9.
Indica que esta nova entrega contén doce biografías de mulleres que tiveron un papel
destacábel na primeira metade do século XX e acompáñase de ilustracións de Abi
Castillo.
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- Marta Neira, “O labor pioneiro das mulleres nun volume de Xerais ”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 agosto 2019, p. 6.
Comenta que este novo volume dá a coñecer a vida de once mulleres galegas: a primeira
astrónoma, Antonia Ferrín; a primeira arquitecta, Rita F. Queimadelos; a precursora do
hóckey sobre herba Antonia Sanjurjo; a primeira actriz en escenarios americanos,
Mercedes Mariño; a creadora do primeiro libro electrónico, Ángela Ruiz Robles; a
primeira aeronauta, Elisa Patiño; de Concepción Pérez Iglesias, a primeira alcaldesa; a
mestra María Barbeito, pioneira da renovación pedagóxica; de Joaquina García, inventora
dun dos primeiros traxes de auga; a primeira licenciada, a farmacéutica Manuela Barreiro
Pico, e de María Cardarelly, a primeira fotógrafa con estudio propio.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “De Lemaitre á Rosalía feminista”, La Voz de Galicia, “Libros”,
“Galego”, 15 xaneiro 2019, p. 4.
Nun artigo coas novidades literarias en galego de 2019, amenta Tirs días e unha vida, de
Pierrre Lemaitre; Números vermellos, de Ana Fontenla; O último barco, de Domingo
Villar; Carta a unha profesora, de Escola de Barbiana; Pioneiras 2, de Anaír Rodríguez;
e Rosalía feminista, de Helena González.
- A. Baena, “Once mulleres que abriron camiño”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13 febreiro
2019, p. 14.
Anuncia a chegada do segundo volume de Pioneiras, indicando que terá como
protagonistas a Antonia Ferrín, Rita F. Queimadelos, Antonina Sanjurjo, Mercedes
Mariño, Ángela Ruiz Robles, Elisa Patiño, Concepción Pérez Iglesias, María Barbeito,
Joaquina García, Manuela Barreiro e María Cardarelly. Recolle as declaracións da autora,
que indica que a selección foi igual que no primeiro volume,representando distintos
ámbitos profesionais e sociais de mulleres que viviron entre a segunda metade do século
XIX e comezos do XX.
- X. L. Méndez Ferrín, “Antonia Ferrín espreita as estrelas”, Faro de Vigo, “El sábado”,
n.º 1.108, 23 febreiro 2019, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 645, “No fondo dos
espellos”, 2 marzo 2019, contracuberta.
Fai un repaso pola traxectoria vital da súa tía Antonia Ferrín, muller pioneira no eido das
matemáticas en Galicia, e indica que a súa figura aparece referenciada no libro infantil
Pioneiras 2 (Xerais, 2019) da escritora Anaír Rodríguez e a ilustradora Abi Castillo no
que destacan a mulleres galegas que foron precursoras no seu tempo.
- Manuel Bragado, “Poñer ao mundo ao revés”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 5 marzo 2019, p. 22.
Indica que este volume recupera do esquecemento mulleres ocultadas, como Antonia
Ferrín, Antonina Sanjurjo etc., pioneiras no feminismo. Reivindica promover os valores
de igualdade e liberdade a través da educación
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- Ana Abelenda, “El futuro lo escriben ellas”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 8 marzo 2019,
pp. 1-2.
Recomenda unha serie de obras escritas por mulleres para a reivindicación do Día
Internacional da Muller Traballadora. Fai alusión ás seguintes obras escritas en lingua
galega: Rosalía feminista (Xerais, 2019) de Helena González; Pioneiras 1 e Pioneiras 2
(Xerais, 2018, 2019) de Anaír Rodríguez; Números vermellos (Galaxia, 2019) de Ana
Fontenla; Senlleiras (Galaxia, 2018) de Antía Yáñez; Mamá quero ser Ziggy Stardust
(Xerais, 2018) de Iria Misa; e Os bicos feridos (Galaxia, 2018) de Anna R. Figueiredo.
- Selina Otero, “Nas idades temperás os prexuízos aínda non están asentados”, Faro de
Vigo, “Faro da educación”, n.º 389, “Lecturas Emocionantes”, 26 marzo 2019, p. 7.
Fala de que esta obra recupera a primeira alcaldesa galega, a primeira fotógrafa e a
primeira universitaria, entre outras mulleres, e comenta a reacción dos nenos nos colexios
que se interesan pola igualdade de xénero e que fuxen dos prexuízos.
- Lourdes Varela, “Anaír Rodríguez. ‘Con Pioneiras, quero transmitir o protagonismo
feminino na Historia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 708, “Entrevista”, 11 abril
2019, p. V.
Entrevista a Anaír Rodríguez na que responde a preguntas relacionadas coa recente
publicación do segundo volume de Pioneiras. Explica os criterios de selección que
aplicou para a escolla das protagonistas e fala sobre o proceso de documentación. Resalta
o traballo de ilustración de Abi Castillo e amosa a súa fascinación pola historia de Irene
González.
- Irene Pérez Díaz, “Escritores y lectores se citan en Méndez Núñez”, La Opinión, “A
Coruña”, 30 xullo 2019, p. 8.
Nota que dá conta das actividades que se realizaran na edición número 48 da Feira do
Libro da Coruña e que anuncia que a pregoeira será a poeta Pilar Pallarés, Premio da
Crítica Española 2018. Sinálase que a alcaldesa da cidade, Inés Rey, anunciou o lema
desta edición: “Máis que palabras”, en homenaxe a Antón Fraguas, protagonista do Día
das Letras Galegas 2019. Entre os escritores galegos que asistirán menciónase a Manuel
Rivas, así como a presentación do volume Versos e viceversos, de Antonio García Teijeiro
e Juan Carlos Martín. Así mesmo, anúnciase a presenza de autores xurdidos nas redes
como o poeta Iago de la Campa; a youtuber coruñesa Isabel Villanueva, que asinará o seu
primeiro libro, Palabras da miña vida; e a ilustradora de Pioneiras, Nuria Díaz.
- S. Fernández, “Las novelas de Ledicia Costas y Domingo Villar triunfan en casa”,
Atlántico Diario, “Verano”, 24 agosto 2019, p. 9.
Artigo sobre a literatura que máis triunfa entre os vigueses no verán, no que amenta O
último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; e Camiñar o Vigo vello, de
Pedro Feijoo. Entre os títulos de literatura infantil, destaca O monstro de cores e Os
fantasmas non petan na porta. Destaca tamén libros “de corte feminista”, como
Pioneiras, de Anaír Castillo.
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Seijas, Antonio, O soño da serpe, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, n.º 110,
mocidade e lectorado adulto, febreiro 2019, 168 pp. (ISBN: 978-84-9151-305-6).
Primeira novela de Antonio Seijas (Ares, 1976), artista do eido da banda deseñada na que,
como é habitual nas súas creacións, aposta por un ambiente onírico e misterioso. A
protagonista do relato é unha moza de 19 anos chamada Luz que estuda Historia da Arte
en Compostela, e o fío condutor do relato é a súa viaxe onírica. Con motivo da morte da
súa nai e da súa irmá, Luz, unha rapaza de Redes que comeza a estudar na universidade,
principia un descenso aos infernos para coñecer as súas raíces e o seu pasado. Unha
misteriosa muller chamada Arianna irrompe na súa vida para lle infundir esperanza,
alegría, optimismo e felicidade, e con ela emprende unha viaxe na que os soños se
engarzan con historias paralelas que decorren en Ares e Redes. A novela mestura
realidade e fantasía ao longo de 37 capítulos de breve extensión máis un epílogo cuxa
carga simbólica recae na figura da serpe.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Soño con serpes”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.080, 14 xullo 2019, p. 32.
Ofrece unha recensión da novela na que se informa do argumento e dos principais
personaxes da mesma. Destaca que se trata dun libro lixeiro que mistura a imaxinación
con realidade, e a capacidade de escritura que ten o autor, ao adicarse tamén á ilustración.
Seijas, Cristina, Isabel, a abella sen mel, ilust. Cristina Seijas e José Blanco, Sevilla:
Babidi-Bú, col. La casita esdrújula, setembro 2019, [22] pp. (ISBN: 978-84-167679-088).
A profesora Cristina Seijas (Lugo, 1988) e o ilustrador José Blanco son os responsábeis
deste libro en formato apaisado publicado ao mesmo tempo en galego e castelán nunha
editorial sevillana que se ofrece en Internet para editar todo tipo de libros,
independentemente da traxectoria dos seus autores e sen filtro ningún de calidade. O
volume ábrese cunha páxina dedicada a resumir o argumento do libro e unha declaración
de intencións na que se afirma que a literatura infantil debe servir para ensinar ademais
de para divertir e estender valores, neste caso centrados na educación ambiental. A seguir
comeza unha sucesión de imaxes cos textos colocados ao pé e vaise contando a tristura
da abella Isabel por non poder facer mel ante a ausencia de flores, de maneira que percorre
a selva e lles vai preguntando aos diferentes animais cos que se atopa: a serpe Intelixente,
a coala Gala, o armadillo Pillo, a xirafa Rafa, o oso Meloso e o coello Alexo, quen lle dá
a solución. O máis salientábel do libro son as ilustracións, fotografías que presentan as
diferentes escenas, construídas con materiais de reciclaxe. Pola contra, o texto presenta
grandes deficiencias na redacción e a puntuación, mesmo faltas de ortografía, o que
contrasta cos supostos valores que se afirma querer defender.
Solar, María, Quokka Moka, ilust. Víctor Rivas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, n.º 278, lectorado mozo, 2019, 152 pp. (ISBN: 978-84-9121-483-0).
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O relato, organizado en catorce breves capítulos, recolle as vivencias de Quokka Moka,
un pequeno marsupial egoísta e insoportábel que está en perigo de extinción. Entre as
moitas falcatruadas que a pequena Quokka leva a cabo decotío salienta unha que, sen
dúbida, vai marcar un antes e un despois na historia e na vida da especie deste tipo de
canguros: o derrubamento involuntario do pequeno tobo no que vivía a súa gran familia.
Esta trasnada provoca a desaparición de case toda a súa especie, tal como llo explica a
avoa á pequena. As únicas que conseguen sobrevivir a esta catástrofe son a avoa, o
espírito do sapo Roco e a protagonista. Estes tres personaxes deberán viaxar até o
Antiuniverso onde habitan os equivalentes á especie das quokkas: os quokkos. A pequena
Quokka Moka vese na obriga de casar cun deles para asegurar así a continuidade da
especie e evitar a súa futura desaparición do planeta. O percorrido que os personaxes fan
até chegar ao Antiuniverso está marcado pola ollada inxenua da protagonista infantil que
por primeira vez comeza a ver un universo diametralmente oposto ao seu, onde as cousas
saen do "común" e funciona ao "revés". Valores básicos como a amizade, o amor, a
igualdade, a importancia de respectar aos demais, a empatía e a tolerancia son
fundamentais no desenvolvemento da trama argumental.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Quokka Moka do outro lado do espello”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
1.080, 24 marzo 2019, p. 30.
Salienta a escritora María Solar como referente da LIX e da literatura para adultos, que
foi traducida a múltiples idiomas. Comenta que esta historia está protagonizada por un
Quokka, unha especie de marsupial, famoso pola súa expresiva e sorriete cara, pero con
moito temperamento. Indica que fai unha reflexión sociolóxica coas aventuras de Quokka
Moka, que emprenderá unha viaxe por un mundo cheo de contradiccións co seu amigo
espectral, o sapo Roco, e a súa avoa en busca do amor. Destaca que é unha historia de
superación, amizade, solidaridade e crecemento persoal dende unha perspectiva divertida
e amena.
- María Navarro, “Desenfadada e divertida. De quokkas e wombats”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 708, “Libros”, 11 abril 2019, p. VI.
Recensiona o libro explicando brevemente o argumento e destaca o ton divertido e cómico
da escrita de María Solar en complicidade das ilustracións de Víctor Rivas.
- Montse Pena Presas, “Tres propostas diferentes”, Sermos Galiza, n.º 348, “fóradeserie”,
“letras miúdas”, 30 maio 2019, p. 7.
Nunha serie de propostas literarias, amenta Quokka Moka, explicando de xeito breve o
argumendo da novela, que, segundo Pena Presas, “explota o lado máis humorístico e o
perfil bióloxico da escrita da autora”.
Referencias varias:
- Carlos Crespo, “María Solar. ‘Rir sempre parece guai, pero pode ser problemático”, La
Voz de Galicia, “Fugas”, “letras”, 20 setembro 2019, p. 4.
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Recolle declaracións de María Solar sobre o seu último libro, Quokka Moka, sobre o cal
indica que parte dun relato de aventuras, con moito humor, tenrura e fantasía, que se
desenvolve nun universo e nun antiuniverso delirante. Salienta os valores de tolerancia e
respecto presentes na obra.
Somoza, Isabel, Mariña, ilust. da autora, Lugo: edición da autora, lectorado mozo e
adulto, 2019, [26] pp. (ISBN: 978-84-09-09303-8).
Álbum editado a través da técnica do crowdfunding por Isabel Somoza (Lugo, 1973),
licenciada en Belas Artes, técnico en gravado e estampado, responsábel do centro de
gravado Augatinta de Lugo e vinculada a Confeccións García, unha das mercerías máis
veteranas da cidade, fundada pola súa familia en 1955. A protagonista, Mariña, preséntase
na cuberta, montada nun triciclo, e a voz narradora en terceira persoa conta, a través de
frases breves, as diferentes experiencias que vive na xastrería do avó, onde os probadores
lle parecen un lugar escuro e perigoso, as caixas tornan en agochos. A cativa cruza o plano
debuxado da tenda e mostra en cada ilustración as diferentes estancias dende a súa
perspectiva, recreándoas con debuxos a lapis nos que superpoñen diferentes elementos
(cartóns, recibos, facturas, botóns, cordas, selos antigos de caucho, etiquetas) mediante a
técnica da colaxe para crear volumes, entre eles, un moneca articulada ou unha tarxeta
escrita a máquina. Na páxina final preséntase tamén o texto en castelán, nun volume
editado sen unha necesaria revisión lingüística que corrixa os numerosos erros léxicos e
gramaticais que presenta.
Referencias varias:
-María M. Guntín, “Isabel Somoza: El cuento es un elogio a los juegos”, La Voz de
Galicia, 22 xuño 2019, p. 20.
Anúnciase a presentación do volume en Lugo, cunha tiraxe inicial de 400 exemplares.
Indícase que Isabel Somoza recupera neste álbum recordos da súa infancia, vinculada á
mercería Confeccións García, con máis de 50 anos de historia, situada na rúa de San Pedro
de Lugo, e define o libro como un eloxio aos xogos nese espazo e unha homenaxe aos
seus avós, fundadores do comercio en 1955.
Tobaruela, Pere, Lume no ceo, ilust. Víctor Boullón, A Coruña: Baía Edicións, col.
Trebellos, n.º 1, lectorado autónomo, setembro 2019, 74 pp. (ISBN: 978-84-9995-326-7).
Cos recursos habituais presentes nun guión de cinema de ciencia ficción, Pepe Tobaruela
(Barcelona, 1965) constrúe a primeira entrega dunha serie ambientada no futuro, cando o
planeta Terra vive momentos convulsos des que foi habitada por seres con poderes
especiais e sen escrúpulos que loitan por tomar o poder. Neste marco, os Trebellos, Ca, a
Computadora Autónoma; Ru, o Robot Ultralixeiro; e Xem, Xerador Espacial Magmático,
que conforman a única Unidade da Garda Terráquea supervivente da Guerra Infinita,
combaten contra o inimigo, Draco, un dragón robotizado responsábel das gretas na capa
de ozono en diversos puntos do planeta. O estilo decántase pola descrición de accións e
movementos para amosar as batallas que se viven no firmamento, ao igual que as
ilustracións de Víctor Boullón (Santiago de Compostela, 1979), que se inspira na estética
do filme da Guerra das Galaxias e pon en imaxes os seres robotizados e as loitas.
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_____, Misión Camiño de Santiago, ilust. Andrés Meixide, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Formig4s, n.º 5, lectorado mozo, abril 2019, 106 pp. (ISBN: 978-84-9121504-2).
Quinta entrega da serie creada por Pere Tobaruela (Barcelona, 1965) que ten como
protagonistas a Formos4, Forx4n, Fornel4 e Form4il, os catro integrantes dos Formigas,
unha brigada especial dedicada a resolver complicados enigmas. Nesta aventura a brigada
investiga o roubo dos restos do Apóstolo Santiago na Catedral da cidade, para o cal deben
viaxar no Formitransformador ao ano 44 na cidade de Xerusalén e rescatar o cadáver do
seguidor de Xesucristo. Tras logralo e fuxir do seu inimigo, o doutor Paumao, emprenden
a peregrinación até Gallaecia seguindo as etapas que conta a lenda e sorteando múltiples
perigos. Ao cabo, logran escapar da morte na corte da raíña Lupa e viaxan de volta ao
século XXI cos restos do Apóstolo. A narración, estruturada en dez capítulos nos que
predomina a acción e o xogo con distintas grafías, insire textos informativos sobre o
Camiño de Santiago e a construción da Catedral. As ilustracións en branco e negro de
Andrés Meixide (Vigo, 1970) amosan unha grande influencia da linguaxe da banda
deseñada e enriquecen o texto con acenos humorísticos.
Veiga, Ramón D., A araña que lles tiña medo ás arañas, ilust. Iván R., Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Pequeno Merlín. Álbums, prelectorado e lectorado autónomo,
outubro 2019, [32] pp. (ISBN: 978-84-9121-585-1).
Terceira obra de Ramón D. Veiga (Ferrol, 1970) tras Violeta quere ser vampiro (2017) e
É tempo de Entroido (2018), neste caso un álbum que recorre a un breve texto de estrutura
enumerativa e circular e que combina a descrición con algúns diálogos nos que se utiliza
a rima consoante para desenvolver unha historia de medo e humor. A protagonista é unha
araña que se enfronta con ousadía a un sapo, unha ra, un galo, un lagarto e unha nena, e,
co seu enxeño, conserva a vida. Porén, espántase diante dun ser da súa mesma especie e,
aínda máis, ao se ver a si mesma reflectida nun espello. As sinxelas pero expresivas
ilustracións de Iván Rodríguez Castro (Nigrán, 1980) reflicten os obxectos e os espazos
sen perder a perspectiva da araña protagonista.
Referencias varias:
-Belén Bouzas, “Adictas ao cartoné”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, n.º 376, “letras
miúdas”, 12 decembro 2019, pp. 6-7. .
Presenta as últimas novidades de álbums ilustrados de cara ao Nadal, mencionando O can
de Milú, con texto e ilustracións de Mariann Máray e vertido ao galego por Manuela
Rodríguez; A que cheiran as cores?, de Juan Castro Rivadulla Fernández e con
ilustracións de Nuría Díaz; A araña que lles tiña medo ás arañas, de Ramón D. Veiga
con ilustracións de Iván Rodríguez Castro; Noite de Reis, de María Fe Quesada; e O
Castiñeiro do Apalpador, de Inácio Vilariño Sanmartín e con ilustracións de Nuria Díaz.
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Villar, Rafa, O libro dos outros oficios, XVI Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura
e Dora Vázquez, ilust. María Villarino, Ourense: Deputación Provincial de Ourense,
2019, 55 pp. (ISBN: 978-84-16643-26-4). ♦
Volume que recolle o texto de Rafa Villar (Cee, 1968) e as ilustracións de María Villarino
(Ourense, 1975) galardoados ambos polos seus traballos co Premio de Literatura Infantil
e Xuvenil Pura e Dora Vázquez na edición de 2019. Trátase dun conxunto de 33 relatos
breves vinculados coa tradición literaria ben cultivada na produción galega de describir
oficios inexistentes, todos eles femininos. Así, a voz narrativa en terceira persoa explica
en que consisten labores como os da afinadora de ventos, a apalpadora de estrelas, a
apañadora de medos, a buscadora de chaves extraviadas, a perseguidora de globos, a
fareira de illas inexploradas, a probadora de alfombras voadoras, a rastrexadora de lúas
ou a regaladora de solpores, entre outros. A ilustracións, realizadas con lapis de cores,
mostran as personaxes desempeñando os oficios descritos.
Villar Janeiro, Helena, Fina a pirata, ilust. Abi Castillo, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Álbums, lectorado autónomo, xullo 2019, [38] pp. (ISBN: 978-84-9151-354-4).
A protagonista deste conto ilustrado escrito por Helena Villar Janeiro (Becerreá, 1940) é
Fina, unha nena que sofre un accidente na súa casa, o cal lle serve á autora para abordar
o tema da cooperación entre iguais, a amizade e a aceptación das persoas que sofren
algunha discapacidade. O accidente de Fina déixaa sen parte da perna, polo que o seu pai,
que é carpinteiro, lle fai unha pata de pau até que dispoña dunha prótese. Fina volve ao
colexio e é recibida con moito cariño polos seus compañeiros. Todos xuntos tratan de
buscar un xogo no que a cativa poida participar, e ao se decatar de que, coa súa pata de
pau, Fina parece unha pirata, deciden xogar aos piratas. Todos xuntos van resolvendo os
problemas que xorden e rematan vivindo grandes aventuras no recreo até que a Fina lle
colocan a perna ortopédica. As ilustracións de Abi Castillo (Vigo, 1987) acompañan o
texto.
Referencias varias:
- Helena Villar Janeiro, “Nenas e nenos son poetas, con ese pensamento máxico”, Faro
de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 397, “Lecturas emocionantes”, 24 setembro 2019, p.
3.
Sinala que o seu primeiro poemario foi Alalás (1972), influenciado por Juan Ramón
Jiménez, pero que axiña comezou a escribir en galego e a se decantar pola creación da
aínda inexistente literatura infantil. A seguir, menciona títulos como o álbum de cancións
O libro de María (1983), refírese ao seu traballo no eido da educación, aos proxectos
compartidos con Xesús Rábade, e tamén ao seu labor no eido da poesía, xénero que, ao
seu ver, traslada o pensamento máxico dos nenos e nenas, a vivencia corporal dos ritmos,
o desprazamento semántico das palabras, a prosopopea ou animación do mundo, o gozo
de xogar coa lingua… Dos seus libros destaca “a dignidade humana, a igualdade entre
xéneros, as relacións interxeracionais, o respecto pola terra, e a diversidade do noso
patrimonio cultural e natural”, e sobre Fina a pirata comenta que é o único libro que
procede da escola unitaria dos Ancares na que traballou con pouco máis de vinte anos e
que daquela axudaron a protagonista a conseguir afouteza na adversidade e a integración
total na vida comunitaria.
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Yáñez, Antía, Be Water, Arzúa: Cuarto de Inverno, col. Xuvenil, mocidade, novembro
2019, 115 pp. (ISBN: 978-84-09-15876-8).
Título que serviu de presentación á editorial Cuarto de Inverno, co que Antía Yáñez
(Burela, 1991) foi finalista do I Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil.
Trátase dun relato distópico que se desenvolve na sociedade do ano 2843, na que os seres
humanos viven organizados en Colmeas, rexidos pola Raíña topoderosa que domina os
demais, simples obreiros e obreiras, e na que a auga é o ben máis prezado e convertido en
moeda de cambio. Tras a Era Superficial e o Gran Cataclismo, a humanidade sobrevive
baixo terra, en estruturas elípticas con minúsculos cubículos hexagonais e sometida a
unha ríxida e estratificada organización social que privilexia a disciplina. A protagonista,
Iolanda, unha adolescente de dezaseis anos cuxa única familia é o seu curmán Fabián e a
súa filla Lucrecia, acorda escapar polos túneles dos que lle falara a súa desaparecida avoa
logo de recibir a inesperada axuda do Abázcaro Aquiles, pai da súa filla tras unha relación
sexual esporádica e ao servizo exclusivo da Raíña Hera. O desenlace deixa espazo á
esperanza, cando Iolanda logra fuxir da opresión e saír a un mundo rexenerado. O relato
estrutúrase en catro partes que remiten polos seus títulos a obras literarias: “A Colmea”,
“Utopía”, “Grandes esperanzas” e “A Odisea”, e pon de relevo temas como a condición
de muller no marco desa sociedade opresiva e sen auga, pois nela estipúlanse os cobros
en líquido segundo o sexo; as dificultades que arrodean a maternidade en solitario; as
desigualdades sociais; a degradación do medio ambiente; ou a mercantilización dun
recurso como a auga.
Referencias varias:
- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
- Ramón Rozas, “Medrar no niño. Voar en liberdade”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 16 decembro 2019, p. 6.
Indica que esta obra, xunto con Irmá páxaro, de Tamara Andrés, foron finalistas do I
Premio María Victoria Moreno e inician a andaina do novo selo editorial Cuarto de
Inverno, dirixida por Andrea Jamardo e David Cortizo. Comenta que ambos son escritos
por mulleres e que deitan unha ollada feminina sobre a identidade ou o ecoloxismo. Por
último, indica as tres liñas de publicación (infantil, xuvenil e adulta) cunha “diversidade”
de propostas.
_____, O misterio do torque de Burela, ilust. Kristina Sabaite, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Árbore, n.º 229, serie verde, maio 2019, 225 pp. (ISBN: 978-84-9151-355-1).
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Antía Yáñez (Burela, 1991) recupera nesta novela de misterio os rapaces protagonistas
de O misterio de Portomarín (2016), os irmáns Antón e Sabela (de 13 e 12 anos) e Iria e
Carola (de 10 e 9 anos), e mais o seu can Venres) para pescudar un novo enigma, botando
man, no deseño da aventura, dalgúns dos recursos da serie xa clásica de Os cinco, de Enid
Blyton. A trama baséase na investigación do roubo do torques de Burela que ten lugar no
Museo Provincial de Lugo mentres os irmáns o visitan cos pais cando se dirixen a Burela
nas festas do Nadal para asistiren á voda de Úrsula, unha amiga da súa nai. O grupo acolle
tamén os fillos de Lino, a parella desta, os rapaces de raza negra Manu (de 9 anos) e Isa
(de 12), e, grazas ao seu traballo en equipo e poñendo cadaquén as súas habilidades e
coñecementos, acaban descubrindo a participación no roubo de Xiana, a sobriña de
Úrsula, sometida ás imposicións da seita á que pertence, e salvando a vida de Isa. A novela
acolle a referencia aos lugares turísticos e a forma de vida da vila –o monte Castelo, o
Cantiño, as praias, o porto, o Barco Museo Boniteiro etc.–, ademais de integrar conceptos
que a voz do narrador omnisciente explica no relato (anisocoria, a menstruación, as seitas)
ou opinións sobre diferentes temas sobre os que os nenos se pronuncian dende a súa ollada
(as relacións entre homes e mulleres, o amor, o paso á adolescencia, as preocupacións dos
adultos, a existencia de familias que non comparten o mesmo sangue ou uso de armas nos
Estados Unidos de América). Salientan tamén as pinceladas de humor (fundamentalmente
a través do descaro de Carola, a máis pequena dos irmáns) e a humanización do can que
axuda a resolver o misterio. A novela estrutúrase en dez capítulos que adiantan o seu
contido nos títulos e nos que predomina o diálogo entre os rapaces e os seus movementos
en detrimento da descrición. As dez ilustracións de Kristina Sabaite (Kaunas, Lituania,
1979), en tonalidades grises nas que se destaca algún elemento en cor laranxa, retratan os
personaxes e os escenarios nos que transcorre a acción.
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VII.1.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES. TEXTOS
RECUPERADOS
Carreiro, Pepe, Os Bolechas. 20 aniversario, ilust. do autor, Santiago de Compostela:
Bolanda, col. 4 libros en 1, 2019, [78] pp. (ISBN: 978-84-17702-84-7).
Volume que reúne as aventuras máis famosas dos Bolechas, os personaxes nacidos en
2000, con motivo do seu vixésimo aniversario. O presente volume contén catro aventuras
protagonizadas por Chispa, Carlos, Pili e Loli, Braulio, Sonia e Tatá: Os Bolechas xogan
ás escondidas, Os Bolechas teñen un gato, Os Bolechas perderon o can e Os Bolechas fan
un carro.
Casalderrey, Fina, Unha pantasma branca, ilust. Cristal Reza, A Coruña: Baía Edicións,
col. Meiga Moira, n.º 35, lectorado autónomo, febreiro 2019, 108 pp. (ISBN: 978-849995-310-6).
Nova edición actualizada ortograficamente deste relato de Fina Casalderrey (Xeve, 1951),
publicado orixinalmente en 2000 na colección “Montaña encantada” da editorial Everest
Galicia, cuxa protagonista é unha curuxa, a pantasma branca, vinculada ao mal agoiro na
cultura popular galega. Diego Gamallo e a súa irmá xemelga Paula, dous cativos de 10
anos, resolverán o misterio da pantasma branca que apareceu en Penagrande e tentarán
convencer a avoa de que se trata dun paxaro manso ferido que non traerá desgraza
ningunha á casa, malia que Diego sofre un accidente ao caer dunha árbore e acaba no
hospital. Alí, grazas ás informacións que lle proporciona o ornitólogo Xosé Manuel
Hermida, sabe que as curuxas son moi beneficiosas para o medio ambiente. Nos capítulos
restantes é a curuxa macho Bocagrande a que conta a súa vida e o seu amor por Pinguiñas,
o nacemento das súas crías e o momento no que Diego as descubriu na árbore que lles
servía de refuxio e Pinguiñas morreu por accidente. As ilustracións da edición anterior,
realizadas por Xosé Cobas, substitúense agora polas de Cristal Reza (Celanova),
realizadas en branco e negro, que poñen en imaxes as principais escenas do relato.
Recensións:
-Mario Regueira, “Historias de animais”, Sermos Galiza, n.º 344, “Fóra de serie”, “Ao pé
da letra”, 2 maio 2019, p. 6.
Indica que esta obra publicada fai máis de vinte anos conta a relación que teñen dous
irmáns cunhas curuxas, animaliños con mala fama. Tamén comenta que os contos desta
autora, destinados ao público infantil, destacan pola súa sinxeleza e os diálogos moi
verosímiles que recollen un galego rico e vizoso.
Cortizas, Antón, Os gritos das illas Lobeiras, ilust. Leandro Lamas, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Sopa de libros, n.º 74, lectorado mozo, 2019, 264 pp. (ISBN: 97884-9121-544-8).
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Reedición noutra colección da obra coa que Antón Cortizas (Ferrol, 1954) acadou o
Premio O Barco de Vapor en 1995, acompañada agora das ilustracións de Leandro Lamas
(Narón, 1973). Trátase dunha novela de ambientación mariñeiro na que se aborda a viaxe
de maduración persoal emprendida por un rapaz discapacitado que logra superarse a si
mesmo. A comezos do século XX, na taberna dunha vila mariñeira, Lino, un rapaz
discapacitado, coñece a historia dos gritos das illas Lobeiras a través do vello lobo de mar
Xosé o Gaivota. Como depositario do segredo, á morte do mariñeiro, Lino sae ao mar e
chega á illa do Pasado, onde pode camiñar sen muletas e consegue falar a través do seu
propio eco con Xosé. Despois, navega até a illa do Futuro, onde sente a súa voz rouca e
o seu corpo envellecer. Finalmente, diríxese a Punta Herminia e acaba sendo remolcado
á súa vila por un buque para se reunir cos seus seres queridos e atopar un sucesor como
gardián do segredo.
Maceda, Beatriz, Man: o alemán de Camelle, ilust. Laura Veleiro, A Coruña: Medulia
Editorial, col. Troquel, lectorado autónomo, setembro 2019, 50 pp. (ISBN: 9788412057942).
Reedición deste álbum ilustrado publicado por vez primeira en 2012 pola editorial
Galebook e que agora muda de selo. Trátase dunha edición corrixida e aumentada, que
presenta un novo formato e na que Beatriz Maceda (A Coruña, 1963) dá conta da
realización final dalgunhas das últimas vontades de Man de Camelle, como o museo sobre
a súa obra e a restauración da cabana onde vivía na Costa da Morte. O volume incorpora
unha unidade didáctica sobre a figura do artista alemán e un fragmento do seu testamento
no que expresa o seu desexo de que se conservase o seu legado, para o cal dispuxo os
aforros de toda unha vida, 120.000 euros que nunca se recuperaron pois quedou con eles
Facenda. As ilustracións de Laura Veleiro (Xixón, 1970) que acompañan o relato das
vivencias do artista foron retocadas e adaptadas ao novo formato, que xa non é cadrado
coma a anterior, permitindo presentar láminas a dobre páxina. Trátase de debuxos feitos
con lapis, acuarela e algún detalle en tinta, ao estilo tradicional.
Referencias varias:
- Marta Otero, “O legado imperecedoiro de Man de Camelle”, La Opinión, “A Coruña”,
27 decembro 2019, p. 9.
Comeza relatando a historia do artista alemán que sufriu con fondo desacougo en 2002 o
desastre do petroleiro Prestige, Manfred Gnädinger, coñecido como Man de Camelle, e
anuncia a reedición do álbum creado por Beatriz Maceda e Laura Veleiro para que non
se perda a súa memoria. As autoras sinalan que, malia ir dirixido a nenos, os adultos
poden gozar da obra porque fala dun heroe de verdade.
- O. O. V., “Beatriz Maceda y Laura Veleiro rinden homenaje a Man de Camelle 17 años
después de su muerte”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 29 decembro 2019, p. 12.
Informa da presentación desta obra reeditada na editorial Medulia, explicando a relación
de amizade que mantivo a autora co artista, a quen homenaxea para que o seu legado non
quede no esquecemento.
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Perozo, Xosé Antonio, Noite de Reis en Kalpankalá, ilust. Mª Fe Quesada, Santiago de
Compostela, Auga Editora, col. Contar x Contar, lectorado autónomo, 2019, 35 pp.
(ISBN: 978-84-120382-1-7).
Reedición deste libro de Xosé Antonio Perozo (Llerena, 1951) publicado por vez primeira
en 2005 na colección “Montaña encantada” de Everest Galicia, que nesta nova aparición
non presenta ningunha novidade á parte do cambio de editorial. Ambientada en
Viladeteixo, a cidade máis populosa de Peninsularia, no Nadal de 2000, conta como Papá
Noel non acudiu á súa cita e aos Reis Magos lles roubaron os regalos. O inspector
Maturana resolve o caso ao descubrir que a artífice do roubo é a estrafalaria avoa Rosana,
a Patacatola, a cal, canda o Chamuscas e o Orellas roubou os agasallos para os repartir
entre os rapaces máis necesitados da vila. O relato vai acompañado das ilustracións de Mª
Fe Quesada (Zamora, 1957), imaxes figurativas realizadas en acuarela con tonalidades
cálidas, personaxes estilizados perfilados en negro, gran cantidade de detalles e riqueza
cromática.
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VII.1.3. ADAPTACIÓNS
Asociación Bata, A verdadeira historia de Carapuchiña Vermella, a partir da versión de
Antonio Rodríguez Almodóvar, trad. Iago Nicolás, ilust. Marc Taeger, Pontevedra:
Kalandraka, col. Makakiños, lectorado autónomo, agosto 2019, 24 pp. (ISBN: 978-848464-480-4).
Adaptación do conto de Carapuchiña Vermella mediante pictogramas, realizada a partir
da versión en castelán realizada por Antonio Rodríguez Almodóvar. Con frases curtas
para favorecer a lectura, a asociación Bata ocúpase deste xeito de encher as necesidades
de persoas con trastornos do espectro autista e das súas familias. As ilustracións de Marc
Taeger (Berna, 1963) presentan perfís moi marcados, cores intensas (con predominio dos
vermellos, negros e verdes) e formas que lembran os debuxos infantís.
Referencias varias:
- Belén López, “Kalandraka publica Makakiños en galego”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 26 agosto 2019, p. 4.
Comenta este proxecto de Kalandraka e a Asociación Bata que adapta obras clásicas a
nenos con autismo e outras necesidades especiais en galego a través de pictogramas.
Indica que as primeiras obras foron A verdadeira historia de Carapuchiña vermella e
Nicolás cociña sen lume. Salienta que a finalidade deste proxecto consiste en amosar a
importancia da lectura e das ilustracións como vía de aprendizaxe, adaptando grandes
clásicos e achegando actividades cotiás como a cociña para conseguir a autonomía da
nenez.
- Marta Neira, “A colección Makakiños achega a LIX á nenez autista”, El Correo
Gallego, “domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 outubro
2019, p. 4.
Salienta esta “iniciativa pioneira” dirixida á infancia con trastorno de espectro autista que
adapta á linguaxe de pictogramas SPC, realizada pola Asociación para el Tratamiento del
Autismo Bata. Indica que Nicolás cociña sen lume, de Alicia Suárez, ofrece “dunha
maneira lúdica e divertida fáciles receitas de cociña”, e que A verdadeira historia de
Carapuchiña Vermella é unha versión do conto clásico con ilustracións vangardistas de
Mark Taeger.
Merlán, Paula, As aloucadas historias dos Monki, ilust. Blanca Millán, Vigo: Triqueta
Verde, prelectorado e lectorado autónomo, novembro 2019, 63 pp. (ISBN: 978-84121186-2-9).
Adaptación ao galego para primeiros lectores do libro The Peterkin Papers (1867) de
Lucretia Peabody (Boston, 1820-1900). Paula Merlán (Vigo, 1979) e Blanca Millán
(Touro, 1991) converten os personaxes nunha familia de monos composta por Mamá
Monki, Papá Monki e os seus fillos Karen, Mola e Bro, que se caracterizan pola súa falta
de sentido común, o que lles impide resolver problemas sinxelos como colocar un piano
para poder tocalo, saber como se escribe un libro e ir de vacacións. Para conseguir
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solucionar as leas nas que acaban metidos recorren á súa amiga Musa, unha porquiña moi
lista con grandes ideas que lles ofrece os seus consellos. Editado con pastas brandas e co
formato dun caderno con papel reciclado, e estruturado en catro breves capítulos, o
primeiro dos cales a modo de presentación, o relato presenta unha linguaxe sinxela, os
diálogos tratados cos recursos da banda deseñada e numerosas e coloristas ilustracións
que axudan a visualizar as historias.
Referencias varias:
-Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Libros para celebrar la Navidad”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.242, “Literatura”, 27 decembro 2019, p. 6.
Ofrécese unha listaxe de propostas literarias. Entre as obras escritas en galego cítanse o
álbum O can de Milú, de Mariann Máray; Xelís, o guieiro das botellas do mar, de Rosa
Aneiros; Parece unha formiga, de Pablo Otero; Os corpos invisibles, de Emma Pedreira;
e As aloucadas historias dos Monkis, de Paula Merlán, da que se salienta que as
evocadoras ilustracións axudan a visualizar cada unha das tres historias e fanlle máis
doado ao lectorado a partir de seis anos o salto aos libros de narrativa.
Pardo Bazán, Emilia, Os pazos de Ulloa (Los pazos de Ulloa, 1886), adapt. Clàudia
Sabater Baudet, trad. Alba Losada Cuquejo, ilust. Dani Soms, Barcelona: La Mar de Fácil,
col. Ágora, n.º 6, lectorado [autónomo e mozo], outubro 2019, 132 pp. (ISBN: 978-84120425-5-9).
Versión da obra Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán (Coruña 1851-1921). Comeza
cuns datos biográficos sobre a escritora, séguelle unha “Introdución” contextualizando a
obra, explicando o “naturalismo”, un breve resumo e un apartado gráfico cos personaxes
que interveñen na novela. A seguir, en vinte e cinco capítulos, ofrécese unha versión que
se fixa nos acontecementos máis relevantes de Os pazos de Ulloa. Remata co apartado
“Comentamos o libro” No que se fan preguntas sobre “Costumes antigos”, “Ricos e
pobres”, “Progreso e tradición”, “A muller”, “Campo e cidade”, “Bruxería, terror e
violencia” e “Política, corrupción, ambición e poder”. Algúns dos capítulos son ilustrados
con imaxes relacionadas con parte da historia que se conta. Encádrase no proxecto
“Lectura Fácil”.
Shakespeare,William, Moito ruído e poucas noces (1600), adapt. Núria Martí Constans,
trad. Carlos Alberto Antuña, ilust. Dani Soms, Barcelona: La Mar de Fácil, col. Ágora,
n.º 1, lectorado [autónomo e mozo], xullo 2019, 126 pp. (ISBN: 978-84-120425-1-1).
Versión dunha das obras do escritor inglés William Shakespeare (1564-1616) a partir das
traducións realizadas por Salvador Oliva e Josep Maria de Sagarra, complementada coa
tradución de Joan Sellent para a adaptación cinematográfica da obra (Kenneth Branagh,
1993). Como é habitual na colección, comeza cunha “Presentación” na que se ofrece un
resumo argumental da obra e dise que foi escrita polo autor inglés para que se representase
como obra de teatro; séguelle un apartado gráfico no que se mostran os personaxes e vinte
e un capítulos nos que se versiona a historia que escribiu Shakespeare. Remátase esta
versión co apartado “Comentamos o libro”, con comentarios para saber máis e preguntas
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recordatorio da obra. Algúns dos capítulos son ilustrados con imaxes relacionadas con
parte da historia que se conta. Encádrase no proxecto “Lectura Fácil”.
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VII.1.4. TRADUCIÓNS. VERSIÓNS. REEDICIÓNS
Abad, Arturo, O home que contaba estrelas (El hombre que contaba estrellas, 2015),
trad. Paco Liván, ilust. Teresa Lima, Pontevedra: OQO, col. Q, lectorado autónomo,
febreiro 2019, 32 pp. (ISBN: 978-84-9871-603-0).
Conto que une o texto de Arturo Abad e as ilustracións de Teresa Lima (Lisboa, 1962)
para conformar unha historia baseada nunha viaxe na procura da resposta a un enigma. O
rei trata de compracer aos seus súbditos e descubrir por que un ancián conta seguido as
estrelas no cumio da montaña. A estraña contestación do Contador de Estrelas fai que o
rei perda o seu reino e emprenda unha viaxe até a fin do mundo e outros planetas, no
transcurso da cal baterá coa Contadora de Sorrisos Escondidos, cunha moza que conta
tristezas, cunha señora que conta contos sen final, cunha avoa que conta pétalos de
margaridas..., até dar cunha estrela que conta persoas e coa resposta á pregunta que o
fixera partir do seu reino.
Agirre, Alaine, A miña avoa é un neno, coma min (Nire amama umea da, ni bezaia,
2019), trad. Ana Escourido, ilust. Ainara Azpiazu, Barcelona: La Topera, lectorado
autónomo, outubro 2019, [28] pp. (ISBN: 978-84-09-08389-3).
Álbum ilustrado en tapa dura no que a través dunha historia moi sinxela de Alaine Agirre
(Bermeo, 1990) sustentada nas imaxes de Ainara Azpiazu (Hernani, 1980) se explica o
que é o alzhéimer a través da complicidade entre un neno e a súa avoa. En primeira persoa,
o neno protagonista vai detallando con frases moi simples todas as cousas que comparten
el e a súa avoa: usar cueiros, ter un coidador, quitar os mocos do nariz e comelos, botar
peidos diante da xente e botarse a rir, caer no parque, comer doces, darlle de comer ao
can debaixo da mesa, mancharse, aprender a escribir, contar mentiras, adormecer de
súpeto, enrabecharse... As ilustracións presentan as diversas escenas incidindo no humor
e con personaxes expresivos, perfilados en negro e con formas redondeadas. O texto
adáptase aos requisitos estabelecidos pola International Federation of Library
Associations and Institutions para a lectura fácil.
Altés, Marta, Cinco minutiños máis (Five More Minutes, 2019), trad. María Alonso
Seisdedos, ilust. da autora, Barcelona: Blackie Books, col. Blackie little, lectorado
autónomo, marzo 2019, [29] pp. (ISBN: 978-84-17552-11-4).
Relato editado en tapa dura no que, a través de textos breves que se distribúen polas
páxinas xogando coa tipografía e intercalados coas ilustracións en tons pastel, Marta Altés
(Barcelona, 1982) propón unha reflexión sobre o concepto abstracto do tempo e a súa
diferente percepción para os cativos e os adultos. A historia, protagonizada por animais
humanizados e destacados no relato mediante o uso da cor laranxa e grandes ollos que
reflicten distintas emocións, céntrase no día a día dunha familia de raposos composta por
un pai e os seus dous fillos pequenos. O maior deles presume de saber máis do tempo ca
o seu pai e non entende por que pasa o día ás carreiras dun lado para outro e repetindo:
«Non temos tempo» e «Veña, que é hora de marchar». El, en cambio, ve a diferenza entre
«rápido» e «devagar» e dálle tempo a todo: a ir a natación, a chapuzar nas pozas, a coñecer
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novos amigos, a observar os paxaros… Ao termo do día, si sabe que “cinco minutiños2
máis con papá na hora do conto é un montón de tempo.
Anderson, Laura Ellen, Amelia Fang e o Baile Barbárico (Amelia Fang and the Barbaric
Ball, 2019), trad. Moisés Barcia, ilust. da autora, Cangas do Morrazo: Sushi Books, col.
Intermedio, lectorado autónomo, 2019, 206 pp. (ISBN: 978-84-16884-27-8). ■
Saga escrita pola escritora americana Laura Ellen Anderson (Essex, 1988), que nos
presenta unha vampira, Amelia Fang, filla de Frivoleta e Drake, que pertencen á nobreza,
cuxa mellor amiga é unha riseira cabaza chamada Polpiña e vive nun lugar chamado
Nocturnia, unha cidade do Reino da Escuridade. Nesta primeira entrega cóntase que
Amelia non atura o baile barbárico que organizan os seus pais porque o considera un
aburrimento total, ademais de que a súa cabaza foi raptada polo consentido príncipe de
Nocturnia, Fedorico. Amelia terá que facer de todo para liberala, mesmo presentarse no
seu palacio. Para logralo conta coa axuda dos seus amigos: Florence, que pertence á
especie dos ietis, e Grimaldi, unha adorábel e temerosa parca. Estruturada en 20 capítulos,
a novela conta cun toque de misterio e reivindica a amizade, os prexuízos, a integración
e a diferenza. O mapa presente ao principio do libro permite seguir o desenvolvemento
da historia e presenta os personaxes a través de ilustracións. Ao final do libro inclúense
unhas receitas típicas de Nocturnia, cuxa especialidade é o falafel flipante
Barceló, Elia, O efecto Frankenstein (El efecto Frankenstein, 2019), Premio Edebé de
Literatura Xuvenil, trad. Belén Rodríguez, A Coruña: Rodeira, col. Periscopio, n.º 13,
mocidade, 2019, 322 pp. (ISBN: 978-84-8349-577-3).
Concibida como unha homenaxe a Frankenstein ou O moderno Prometeo de Mary
Shelley, Elia Barceló (Elda, 1957) mereceu por esta obra o Premio Edebé, que xa acadara
nas edicións de 1997 e 2007. A historia arrinca no século XXI na cidade alemá de
Ingolstadt, onde Nora cumpre o seu soño de estudar medicina nunha das universidades
máis prestixiosas do país. Unha noite de Entroido, tras salvar unha nena de morrer
afogada no Danubio, Nora coñece a Max, un mozo co corpo cuberto de cicatrices,
desorientado e que non sabe quen é, a quen leva á súa casa. Pouco a pouco, Max vai
recuperando os seus recordos e descobre que viaxou ao futuro a través dunha porta
interdimensional que está nunha casa en ruínas. Nora vai tras el e viaxa a finais do século
XVIII, onde terá que disfrazarse de home e tamén de señorita e adaptarse aos novos
costumes para axudar o seu amigo Max a solucionar o problema coa criatura que creou o
seu irresponsábel amigo Víctor. A novela combina os códigos do xénero policial e gótico
e presenta dous personaxes de mentalidades moi diferentes, malia compartiren o seu
interese por la medicina, sobre todo no referido aos dereitos da muller. Nora vive de
primeira man o supón pertencer ao sexo feminino no século XVIII.
Recensións:
-Marta Neira, “Premio EDEBÉ de Literatura Xuvenil. Frankenstein”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 14 xullo 2019, p. 5.
Alude á recoñecida traxectoria da autora e sinala a presenza na historia de múltiples
referencias explícitas a obras da literatura universal e, en particular, a Mary Shelley, para
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celebrar o douscentos aniversario do seu clásico Frankenstein. Indícase tamén que na
historia se reivindica o papel da muller e a igualdade de xénero a través dun choque entre
sociedades ben distintas, a do século XVIII e a do século XXI á que pertence Nora, unha
estudante de medicina que ten que responder ás contradicións do ser humano.
Benni, Stefano, Margherita Dolcevita (Margherita Dolcevita, 2005), trad. Moisés
Barcia, Cangas do Morrazo: Rinoceronte, col. Nova, n.º 23, mocidade e lectorado adulto,
febreiro 2019, 230 pp. (ISBN: 978-84-17388-14-0). ■
Stefano Benni (Boloña, 1947) ofrece nesta novela, a través da voz en primeira persoa de
Margherita, unha sátira da sociedade capitalista actual e dos seus obxectivos superficiais,
contrastándoos coa firme e extravagante personalidade da protagonista, os seus ideais e o
seu desexo de mellorar o mundo. A trama arrinca coa presentación que Margherita, unha
rapaza de quince anos con moita imaxinación, un problema cardíaco e algúns quilos de
máis á que lle encanta ler e escribir poemas, fai dela mesma e da súa curiosa familia,
composta polo pai, Fausto, pensionista e acumulador de chatarra; a súa nai, fumadora
imaxinaria e adicta ás telenovelas; o seu irmán Giacinto, un incha de 18 anos ultra do seu
equipo; o sabichón Erminio, de 12 anos, ao que ela lle chama Heráclito; o avó Socrate,
que pasa as noites na mansarda bailando o tango coa pantasma de dona Lupinda de
Camarones Gutiérrez e pretende envelenarse con alimentos caducados; e o seu can
Soneca. Na periferia na que reside, Margherita goza paseando por un pequeno bosque e
frecuentando os xitanos e o único agricultor que queda no lugar. Todo muda cando un día
chegan novos veciños, os Del Bene, que axiña constrúen unha vivenda coa forma dun
xigantesco cubo negro. De súpeto, o seu pai, a súa nai e os seus irmáns comezan a
cambiar, seducidos polo seu comportamento modélico, a tecnoloxía da que dispoñen e a
súa posición adiñeirada, a pesar de que tamén ocultan segredos como a existencia do seu
fillo Angelo, un rapaz con problemas mentais que amiga con Margherita e que a axudará
a desenmascaralos tras varias aventuras bastante delirantes. A historia caracterízase polo
humor e a ironía e os constantes xogos de palabras e afonda nun tema que invita á
reflexión.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Libertaria Margherita”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“1280 almas”,12 abril 2019, p. 10.
Explica o argumento da historia, que define como “un canto á autonomía persoal fronte
ao poder e á ansia por presentarmos, unha caricatura de nós mesmos a través dos ben
materiais”. Salienta a acertada tradución ao galego de Moisés Barcia.
Blue, Beatrice, Era unha vez un corno de unicornio (Once Upon a Unicorn Horn, 2019),
trad. Xavier M. Blanco, ilust. da autora, Vigo: Triqueta verde, lectorado autónomo, xullo
2019, [30] pp. (ISBN: 978-84-941860-9-7).
Conto escrito e ilustrado por Beatrice Blue (Madrid, 1991), no que o escaso texto se
reforza cunha profusión de imaxes realizadas con técnicas e ferramentas dixitais. Nárrase
a historia de Xulia, unha meniña que vive cos pais no medio dun bosque. Un día descobre
un cabalo máxico ao que, con enxeño, lle aprende a voar coma os demais poñéndolle un
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corno de xeado na fronte. Dende ese intre, os cabalos máxicos comezaron a chamarse
unicornios.
Bonilla, Rocío, Aborréceste, Minimoni? (T’avorreixes, Minimoni?, 2019), trad. Elvira
Riveiro Tobío, ilust. da autora, Alzira: Algar, lectorado autónomo, febreiro 2019, [30] pp.
(ISBN: 978-84-9142-289-1).
Conto escrito e ilustrado por Rocío Bonilla (Barcelona, 1970) que recorre a unha estrutura
encadeada para representar a serie de pescudas que vai realizando a protagonista para
evitar o aburrimento dos domingos. Mónica, a quen todo o mundo lle chama Minimoni,
explica que xa vai á escola dos maiores e que acotío ten moitas tarefas planificadas. O
problema chega os domingos, un día que non lle gusta porque se aburre. Acorda entón
preguntarlles ao rato, ao coello, ao morcego, á araña, á cóbrega, ao pingüín e á balea que
pode facer, pero ningún deles o sabe. Ao cabo, o extraterrestre suxírelle que lle pregunte
á súa nai, quen a descobre divertíndose moito.
Bottin, Isha, A miña familia 3 + 1 = 7 (Ma famille 3 + 1 = 7, 2016), trad. María
Reimóndez, ilust. Gaspard Talmasse, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, col.
Verdemar, lectorado autónomo, 2019, [29] pp. (ISBN: 978-84-16460-59-5).
Conto ilustrado que se abre cunhas palabras de Isha Bottin (Quebec, 1980) nas que advirte
que cómpre non ter medo do futuro, como demostra esta historia baseada na súa infancia.
A nena protagonista conta os cambios que experimentou a súa vida dende que coa súa nai
e a súa irmá deixou atrás Ruanda para se instalar noutro país, e como, de súpeto, na súa
casa había outros tres cativos, os seus novos irmáns, segundo a nai. As ilustracións de
Gaspard Talmasse (Verviers, 1986), a toda páxina, completan cunha profusión de detalles
todo o que o texto non di arredor dunha familia reconstruída que debe mudar de país na
procura dunha nova vida.
Recensións:
- Lara Rozados, “Aprender (e gozar) dos cambios”, Tempos Novos, n.º 269, “Cultura”,
“Protexta”, “Álbum ilustrado”, outubro 2019, p. 8.
Comentario da obra A miña familia: 3+1=7, de María Reimóndez, tradución ao galego
da versión francesa de Isha Bottin. Este álbum ilustrado conta a historia familiar da autora,
en tinturas autobiográficas, que tras a morte de seu pai, configúrase unha nova familia,
atípica á que gardamos no noso imaxinario colectivo. A autora, a nai e a súa irmá, un
padrasto e os tres fillos deste. Tal e coma indica Rozados, “a narradora conta o proceso
de reconstitución familiar, coas diferentes formas de levalo, todas merecentes do mesmo
respecto (...) constátase que as crianzas son ben menos prexuizosas e teñen moita máis
capacidade de adaptación ao novo”. Respecto ao estilo, Rozados destaca as variedades
internas da lingua e o emprego dunha linguaxe inclusiva.
Brenman, Ilan, As princesas pequenas tamén soltan peidos (Até as princesas soltam
pum!, 2019), trad. Elvira Ribeiro Tobío, ilust. Ionit Zilberman, Alzira: Algar, prelectorado
e lectorado autónomo, outubro 2019, [20] pp. (ISBN: 978-84-9142-345-4).
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Tras obter un éxito internacional con Até as princesas soltan peidos (2017), Ilan Brenman
(Israel, 1973) e Ionit Zilberman (Tel Aviv, 1972) presentan esta adaptación formato
cadrado, cuberta e páxinas en cartón, pensada para lectores máis pequenos. A través
dunha historia moi sinxela e humorística, trátase de poñer de manifesto a existencia de
estereotipos de xénero e desmentir a perfección das princesas. Á pequena Laura escápalle
un peido e o pai explícalle que ás princesas máis famosas do mundo tamén lles pasa: á
Borralleira cando estaba bailando co príncipe; a Brancaneves cando se esvaeceu; ou á
Sereíña no fondo do mar. As ilustracións están realizadas con cores cálidas e técnica
mixta: pintura acrílica, acuarela e trazos a lapis e a pluma con tinta chinesa. As personaxes
teñen unha forte carga expresiva.
Cantini, Barbara, Mortiña. Un curmán repugnante (Mortina e l’odioso cugino, 2018),
trad. Rosa Marta Gómez Pato e Manuel González González, ilust. da autora, A Coruña:
Hércules de Ediciones, col. Novas lecturas de Hércules, lectorado mozo, outubro 2019,
[42] pp. (ISBN: 978-84-120336-7-0).
Segunda entrega da serie Mortiña, a personaxe da nena zombi creada por Barbara Cantini
(Florencia, 1977). O volume, editado en tapa dura, acolle unha historia breve con
ilustracións coloridas que recrean con detalles, lendas e retratos de familia un escenario
macabro. Nesta ocasión, a Vila Decadente chega o curmán Dilbert, ao parecer convidado
pola tía Defuntiña. Aínda que Mortiña o recibe contenta, pois talvez así fuxirá do
aburrimento de non poder saír da casa porque chove, axiña se decata do repugnante e
snob que é. Cando vai protestarlle á súa tía por convidalo, descobre que esta desapareceu
sen deixar rastro, e nin o tío avó Funesto nin o avó Féretro saben onde foi. A sorpresa vai
en aumento cando comezan a chegar máis convidados, todos os amigos de Mortiña, que
recibiron o mesmo convite de Defuntiña. Xuntos, na compaña de Tristeiro, o galgo albino
pintor, tratarán de descubrir o enigma da desaparición da tía percorrendo a mansión, até
coñecer as nefastas propiedades da Hedra Falangueira.
Carranza, Maite, Safari (Safari, 2019), Premio Edebé de Literatura Infantil, trad. Mª
Xesús Gómez, ilust. Manuel Ortega, A Coruña: Rodeira, col. Tucán, serie verde,
lectorado mozo, marzo 2019, 264 pp. (ISBN: 978-84-834-957-6-6).
Novela de humor na que o protagonista, Dani, conta en primeira persoa a súa viaxe a
África para facer un safari coa súa familia. A vida de Dani mudou cando caeu por
accidente no recinto dos leóns do zoo e quedou mudo a causa do susto, o cal lle supón ser
obxecto de burlas no colexio. Dende entón só se comunica a través da linguaxe de signos.
Esperando que recupere a fala cunha experiencia cargada de emocións fortes, parte coa
súa nai, o seu pai e a súa irmá adolescente. No avión coñece a Mary Jo, unha moza
investigadora que conseguiu unha bolsa para estudar os chimpancés co profesor
Stevenson, a quen ten por unha autoridade, aínda que axiña descubrirá a súa personalidade
déspota e machista. Durante unha excursión, Dani queda só en metade da selva e é
acollido por unha manda de chimpancés que o coidan durante un mes e se converten na
súa familia. Con eles conseguirá comunicarse e, ao cabo, cun desenlace feliz, é salvado
por Mary Jo e recupera a fala para defender a dignidade da súa amiga e reivindicar o seu
traballo, do que quere apropiarse o doutor Stevenson. A narración do rapaz protagonista
combínase coas escenas que vive Mary Jo, escritas en formato de guión. As ilustracións
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en branco e negro de Manuel Ortega (Bilbao, 1971), con influencias da linguaxe da banda
deseñada, conseguen retratar o ambiente, os chimpancés e as características que
singularizan os personaxes. En Safari, Maite Carranza (Barcelona, 1958), botando man
do humor, homenaxea obras como Tarzán e os monos, de E. R. Burroughs. Ademais, a
trama denuncia a discriminación de xénero que sofren as mulleres a través do machismo
que mostra o personaxe do doutor Stevenson, pon en valor as capacidades comunicativas
dos animais e a importancia da axuda mutua.
Recensións:
- Marta Neira, “A invisibilidade das mulleres na China”, El Correo Gallego,
“Dominical”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 xuño 2019, p. 7.
Destaca a recoñecida traxectoria literaria da autora e menciona que acadou en diferentes
ocasións o Premio Edebé, ademais de recibir o Premio Nacional de Literatura Infantil e
Xuvenil por Palabras envenenadas. Sinala que a través desta historia se homenaxea un
dos elementos do imaxinario infantil: os monos, presentes en obras como Tarzán e os
monos, de E. R. Burroughs, e que nela se reivindica o xénero a través do saber feminino,
se lles dá importancia a distintos tipos de linguaxe e se suxire unha interesante reflexión
sobre todas as barreiras que aínda marcan a sociedade de hoxe.
Duggan, Helena, Unha cidade chamada Perfecta (A Place Called Perfect, 2017), trad.
Moisés Barcia, Cangas do Morrazo: Sushi Books, col. Intermedio, lectorado mozo, 2019,
293 pp. (ISBN: 978-84-16884-21-6). ■
A deseñadora gráfica Helena Duggan (Dunmore, Kilkenny, 1981) debutou na literatura
con esta novela de fantasía e misterio que utilizando a fantasía introduce temas como a
importancia da familia, o control social, o conformismo ou o que supón renunciar á
individualidade, a imaxinación e a diversidade. O volume ábrese cun mapa do lugar onde
se desenvolve a historia. A novela, estruturada en 36 capítulos titulados, está narrada en
terceira persoa e a súa trama arrinca cando Violet Brown, unha nena de dez anos, se muda
coa súa familia a Perfecta, pois o seu pai, un brillante oftalmólogo, aceptou o traballo que
lle ofreceron os irmáns Archer para investigar a estraña doenza que sofren nos ollos os
habitantes e que os obriga a levar todo o tempo unhas lentes cos vidros verdes. A rapaza
axiña percibe que hai algo sinistro na cidade, onde as rúas están extremadamente limpas,
a xente é moi educada e existen estritas regras para todo. As súas sospeitas confírmanse
cando ao día seguinte da súa chegada tanto ela coma os seus pais quedan cegos e precisan
as lentes, ademais de sufriren estraños cambios de comportamento que anulan a súa
personalidade. Violet rebélase e, coa axuda de Neno, un rapaz orfo que vive en Terra de
Ninguén canda todas as persoas que foron desterradas de Perfecta por non querer
someterse á uniformidade e que son invisíbeis para os “perfectos” grazas ás lentes,
descubrirá como George e Edward Archer manipulan as persoas co seu rico té, como lles
baleiran a imaxinación e o control ao que os someten coa súa rede de vixiantes. William,
o irmán desterrado dos Archer, sairá do seu abatemento para loitar con Violet e Neno e
organizar unha revolución que acabe coa opresión e lles devolva a imaxinación aos
habitantes de Perfecta. Ao final, Violet recupera o seu pai, secuestrado polos malvados
Archer para cultivar ollos, e tamén a súa nai, que se convertera nunha ama de casa perfecta
e submisa; Neno descobre que non é orfo e ten unha familia; e Edward Archer logra
escapar, o cal fai supoñer que a historia terá continuidade en vindeiras entregas. A acción
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é dinámica e plásmase a través de sinxelas descricións, na súa maior parte en parágrafos
de curta extensión, e complétase cos abundantes diálogos e recursos de estirpe
cinematográfica. A cuberta, do ilustrador alemán Karl James Mountford, recrea Perfecta
e sitúa a Violet en primeiro plano coas lentes postas, ademais de introducir a Neno,
vestido de negro, e inserir obxectos relevantes na historia como as teteiras e as flores.
Durrell, Gerald, Os secuestradores de burros (The Donkey Rustlers, 1968), trad. Moisés
Barcia, Cangas do Morrazo: Sushi Books, col. Intermedio, lectorado mozo, outubro 2019,
112 pp. (ISBN: 978-84-16884-25-4). ■
Tradución ao galego desta narración humorística de Gerald Durrell (Jamshedpur, A India,
1925-Saint Helier, Reino Unido, 1995) ambientada en Kalanero, na illa grega de Melisa,
nalgún lugar do mar Xónico, na que se conta o que argallaron David y Amanda para
axudar o seu amigo, o orfo Yani Panioti. Este, a piques de perder a casa e as terras por
unha débeda que o seu defunto tiña co alcalde da aldea, Niko Oizus, non sabe que facer
para conseguir 18.000 dracmas. A David e Amanda Finchberry-White, que levan anos
veraneando na illa, ocórreselles secuestrar os dezaoito burros da aldea, indispensábeis
para que os habitantes realicen as tarefas no campo e para o transporte, e pedir un rescate
que ao final acaba pagando o propio alcalde. Para conseguilo contan coa colaboración de
Kukos, a quen todo o mundo toma por parvo polas súas dificultades para falar, e coa
complicidade do xeneral Finchberry-White. A anécdota, relatada con gran sinxeleza e
moito humor, incide nos valores da amizade e a preservación da natureza e os animais.
Easton, T. S., Os rapaces non calcetan (en público) (Boys Don’t Knit, 2014), trad. Moisés
Barcia, Cangas do Morrazo: Sushi Books, col. Avanzado, mocidade, 2019, 275 pp.
(ISBN: 978-84-16884-20-9). ■
Ben Fletcher é un estudante de bacharelato de dezasete anos residente en Hampton, cuxos
brutáns amigos Gex, Joz e Freddie adoitan metelo en problemas sen el querer. Como
consecuencia dunha das correrías da cuadrilla, tras roubar unhas botellas de alcohol nun
supermercado e ferir a coa señora Frensham nun paso de peóns, Ben acaba en liberdade
vixiada. Nos próximos meses deberá escribir un diario, participar nas sesións do programa
“Dar algo a cambio” axudando a señora Frensham e matricularse nunha actividade. Tras
valorar a oferta, acorda elixir calceta e, para a súa sorpresa, descobre que se lle dá ben e
que lle encanta tecer, escoller las e facer padróns, e mesmo acaba participando nun
concurso nacional. A historia preséntase baixo a forma dun diario no que Ben fala
ademais das súas preocupacións, dos docentes do instituto, dos seus amigos, de Megan,
a moza que lle gusta e á que non se atreve a falarlle, e da súa vida familiar. Coa
complicidade da súa nai, que viaxa constantemente pola súa profesión de maga, ao
primeiro ocúltalle ao pai que se dedica a tecer por medo a decepcionar as súas
expectativas, relacionadas co fútbol e os coches. Malia os prexuízos dos que pensan que
a calceta é unha actividade feminina ou de maricas, coma o seu pai, Ben atopa un labor
que lle permite concentrarse, esquecer as súas preocupación e incluso gañar cartos coas
súas creacións. Cun ton humorístico, o autor británico T. S. Easton introduce temas como
a afirmación da identidade, a superación, o abuso escolar, os prexuízos e a aceptación da
diferenza.
Recensións:
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- Estro Montaña, “Canalizar as tensións. A diversidade positiva”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 710, “Libros”, 25 abril 2019, p. VI.
Explica o argumento e salienta a figura do protagonista, Ben, como símbolo da
diversidade que racha cos estereotipos da sociedade e como mostra de que o afrontamento
das situacións adversas é un proceso de aprendizaxe para a vida.
El Hematocrítico, Rapunzel con piollos (Rapunzel con piojos, 2019), trad. Anaír
Rodríguez, ilust. Mar Villar, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Pequeno Merlín.
Álbums, lectorado autónomo, outubro 2019, 67 pp. (ISBN: 978-84-9121-569-1).
El Hematocrítico (Miguel Angel López González, A Coruña, 1976) reescribe o conto
clásico de Rapunzel dende a parodia e unha perspectiva humorística no que parte dos
trazos coñecidos da personaxe para subvertelos, cuestionalos e afrontalos dende a
rebeldía. Rapunzel dille ao seu pais que está farta de levar o pelo tan longo, pero el insiste
en que as princesas deben telo así para poder fuxir pola torre en caso de secuestro. Á
rapaza toda esa leria parécelle unha parvada, pois o bosque xa non é tan perigoso coma
antes. Porén, axiña chega unha ameaza ao castelo: os piollos, e por moito que fan para
combatelos, invaden a cabeza Rapunzel. Non funcionan as apócemas do mago real, nin
as espadas nin ningún outro método, de aí que se ofreza unha recompensa para quen logre
acabar con eles. Deste xeito, polo pasan Brancaneves, Garavanciño, a raíña das neves,
unha serea, unha bruxa cunha mazá envelenada, un dragón, os lobos do conto dos Tres
Porquiños, pero ninguén os dá aniquilalos. Ao cabo será o frautista de Hamelín quen o
consiga. O volume recorre a unha tipografía clara e de tamaño bastante grande, moito
diálogo e abondosas ilustracións de Mar Villar (Alicante, 1984) que acompañan o texto e
están cargadas de ironía e humor, en particular aquelas que retratan os piollos e as cidades
que constrúen na cabeleira da princesa.
Fernández Rodríguez, José Julio, O cirrio e o dron, trad. Charo Baleirón Sóñora, ilust.
Laura González González, A Coruña: Hércules de Ediciones, col. Novas lecturas de
Hércules, lectorado mozo, 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-949176-6-0).
Conto ilustrado de espírito didáctico no que, con escaso texto do xurista e valedor do pobo
entre 2012 e 2015 José Julio Fernández Rodríguez (A Rúa, 1970), e imaxes en cores vivas
de Laura González (Salvaterra de Miño) que ocupan todas as páxinas pares, un narrador
omnisciente relata o encontro entre un elegante cirrio e un dron que sobrevoa os campos.
A ave, estrañada e desacougada ante a insólita máquina que non deixa de perseguilo,
acubíllase no seu niño no alto do campanario da igrexa da vila. O dron achégase e tira
unha foto que se fai moi famosa en Internet, polo que na primavera seguinte o cirrio atopa
moita xente esperando a súa chegada á vila. O relato finaliza cunha sentenza final: “se
usamos ben os drons, poderemos saber máis cousas sobre os paxaros e coidar mellor da
natureza”.
Gil, Carmen, Pápote a bicos (Te como a besos, 2019), trad. Maruxa Zaera Landeira, ilust.
Laure du Faÿ, Madrid: Nube Ocho, col. Somos8, prelectorado e lectorado autónomo,
setembro 2019, 32 pp. :(ISBN: 978-84-17673-67-3).
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Carmen Gil (Cádiz, 1962) e Laure du Faÿ (Tours, 1979) abordan neste conto ilustrado
con cores vivas e brillantes, temas relacionados coa intelixencia emocional como o
enfado, a empatía, a amizade e a tenrura, plasmados con variadas expresións faciais. O
protagonista é un monstro Peludo enorme que está seguido enfadado e brúa como unha
tormenta e vive cunhas criaturas do tamaño dun tarro de marmelada chamados
rapónchigos, uns seres agarimosos e alegres. Pero aos rapónchigos ponlles tanto medo
Peludo que non se atreven a achegarse a el, de maneira que o monstro se enfada cada vez
máis porque está só. Só o rapónchigo laranxa é quen de vencer o medo e envíalle ao
monstro un sorriso e un bico; daquela fanse amigos e desaparecen de vez os anoxos,
substituídos por bicos.
Harrold, A. F., Os imaxinarios (The Imaginary, 2015), trad. Moisés Barcia, ilust. Emily
Gravett, Cangas do Morrazo: Sushi Books, col. Intermedio, lectorado autónomo,
setembro 2019, 221 pp. (ISBN: 978-84-16884-24-7).
Novela de fantasía e aventuras de A. F. Harrold (Sussex, 1975), recoñecida no seu país
de orixe co premio da Asociación Literaria do Reino Unido (UKLA) na categoría de 7 a
11 anos e a aceptación de críticos e lectores, que supón unha firme defensa da imaxinación
durante a infancia. Amanda é unha nena cunha imaxinación portentosa que sempre está
inventando aventuras. Un día atopa un neno agochado dentro do armario que di chamarse
Rudger e só ela pode ver. Ambos se converten en amigos inseparábeis e comparten os
seus xogos. A repentina chegada do señor Bunting, un adulto estrafalario que,
curiosamente, tamén é quen de ver a Rudger, introduce o perigo. Fuxindo del, un coche
atropela a Amanda e Rudger queda só e debe sobrevivir pola súa conta para non
desaparecer para sempre. Coa axuda dos imaxinarios que se ocultan nunha biblioteca, o
rapaz tentará volverse reunir con Amanda sen que o señor Bunting, o absorba. Na historia
recoñécese a influencia de autores como Neil Gaiman, Roald Dahl e mesmo Tim Burton,
así como a presenza de mensaxes como o medo a medrar, a diferenza, a tristeza que
produce a morte e a amizade, e varios niveis de lectura. Así, os lectores infantís gozarán
coas sorprendentes aventuras e a trepidante acción da novela, mentres que os adultos
verán no señor Bunting un home que xa non é quen de desenvolver a imaxinación e debe
aproveitarse da dos demais, e na nai de Amanda a muller que aínda conserva a lembranza
da súa infancia, asociada tamén a un can imaxinario. As ilustracións de Emily Gravett
(Brighton, 1972), que na edición galega renuncian á cor e se reproducen só en branco en
negro, combínanse coa trama e poñen en imaxes as descricións engadíndolles detalles e
mesturando escenas tenras con outras tétricas.
Isern, Susanna, O gran libro dos superpoderes (El gran libro de los superpoderes, 2017),
trad. Lucía Vázquez, ilust. Rocío Bonilla, Barcelona: Flamboyant, prelectorado, febreiro
2019, 38 pp. (ISBN: 978-84-17749-10-1).
Álbum ilustrado que recolle dezaoito historias, cada unha das cales ocupa unha dobre
páxina. Todas seguen un mesmo modelo narrativo: a presentación do protagonista e a
descrición das súas habilidades especiais mediante unha breve narración, e, a seguir, a
denominación do seu superpoder. Así, Elena, Marc, Uxía, Marina, Lucía, Carlos, Yuna,
Daniel, Mateo, Claudia, Alberto, Sofía, Anxo, Laura, Leo, Carlota, Pablo e Adri posúe
poderes que non son fantásticos senón calidades reais: contar historias, o optimismo, a
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valentía, a música, o humor, a atención, a curiosidade, a paciencia, a lectura, a axilidade,
a memoria, a organización, a cociña, a adaptación, a perseveranza, as matemáticas, o baile
e a creatividade, respectivamente. Ao final do volume ofrécese unha listaxe cos
superpoderes recollidos neste libro para axudar a identificar cal posúe o lector, así como
un espazo co obxecto de describir outros. O traballo de Susanna Isern (La Seu d'Urgell,
1978) e Rocío Bonilla (Barcelona, 1970) invita así a indagar na propia personalidade para
descubrir capacidades que fan únicos a quen as posúe.
Jónsdóttir, Áslaug, Quero peixe! (Ég vil fisk!, 2007), trad. Lawrence Schime, Santiago
de Compostela: Alvarellos Editora, col. Verdemar, prelectorado, 2019, 24 pp. (ISBN:
978-84-16460-61-8).
Conto escrito e ilustrado pola premiada autora Áslaug Jónsdóttir (Borgarfjarðarsýsla,
Islandia, 1963) que narra a historia de Mar, unha nena que ten moi claro o que quere,
peixe, aínda que os seus pais parecen non decatarse e ofrécenlle outras cousas: un peixe
de peluche, un conto sobre un peixe vermello, un vestido con debuxos de peixes, un
crebacabezas, un disfrace, un peixe para a bañeira..., até que por fin lle dan peixe para
comer. O enfado de Mar vai aumentando progresivamente e deste xeito ponse de
manifesto a torpeza que amosan ás veces os adultos para escoitar os máis pequenos. As
vivas ilustracións e o xogo coa tipografía reforzan as emocións da protagonista. O estilo
mostra unha factura enérxica de marcado contorno. A falta de entendemento cos pais
reflíctese en que só aparecen parcialmente, a miúdo só as mans.
Referencias varias:
- Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Para exercitar a mente no verán”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.224, “Literatura”, 19 xuño 2019, p. 6.
Ofrécese unha listaxe de recomendacións literarias para o verán. Entre as propostas da
literatura infantil e xuvenil galega cítanse: a banda deseñada Branco (Xerais), de Xosé
Tomás; Viaxeiros (Factoría K), de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández; Non trabes na
lingua (Galaxia), de Antón Cortizas; Novo mundo. Isabel Zendal na expedición da vacina
(Bululú, 2018); Aplicación instantánea (Xerais, 2018), de Carlos Negro; e Quero peixe!,
de Áslaug Jónsdóttir, do que se destaca que as vivas ilustracións reforzan a emoción da
protagonista da historia, creada para interactuar cos máis novos.
Kinney, Jeff, Un chaíñas total (Diary of a Wimpy Kid, 2007), trad. Eva Almazán, ilust.
do autor, Barcelona: RBA, col. O diario de Greg, n.º 1, lectorado mozo, setembro 2019,
217 pp. (ISBN: 978-84-272-1893-2).
Versión ao galego do primeiro número da famosa saga creada polo escritor e debuxante
Jeff Kinney (Fort Washington, Maryland, 1971), narrada e protagonizada por Greg
Heffley, un rapaz duns doce anos que mestura anécdotas humorísticas do día a día con
debuxos feitos á man que lembran as tiras cómicas do pasado. Esta primeira entrega serve
para presentar o personaxe no momento no que comeza no instituto, un adolescente miúdo
e corrente, preguizoso, adicto á consola, pouco amante dos deberes e non moi popular
que responde ás características do antiheroe. A súa nai regálalle un diario para que escriba
as súas experiencias e afronte mellor os problemas, e Greg, o segundo de tres irmáns,
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plasma a envexa e os celos que ten do pequeno Manny, excesivamente consentido polos
pais; as súas pelexas co seu irmán maior Rodrick; anécdotas da escola e dos compañeiros,
entre os que hai matóns e paspáns; e as trasnadas que fai co seu mellor amigo Rowley, un
rapaz moi cándido ao que resulta fácil tomarlle o pelo. A historia recorre ao humor para
retratar a visión infantil do mundo. A tipografía reproduce a escritura á man e o formato
do volume reproduce un caderno de raias.
Recensións:
- Olalla Sánchez, “Greg xa é un chaíñas total”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, 4
outubro 2019, p. 8.
Dáse conta da publicación en galego desta famosa serie que conta con millóns de
seguidores e máis de 200 millóns de exemplares vendidos coas súas trece primeiras
entregas, e traducións a 62 idiomas. Así mesmo coméntase que o autor, o estadounidense
Jeff Kinney, recrea con ironía as desventuras e enredos do adolescente Greg, cun ritmo
áxil, un léxico fresco. Resúmense as características do personaxe anúnciase o contido de
futuras entregas.
_____, Toma desfeita (Wrecking Ball, 2019), trad. Eva Almazán, ilust. do autor,
Barcelona: RBA, col. O diario de Greg, n.º 14, lectorado mozo, novembro 2019, 217 pp.
(ISBN: 978-84-272-1894-9).
Versión ao galego do segundo número da famosa saga creada polo escritor e debuxante
Jeff Kinney (Fort Washington, Maryland, 1971), narrada e protagonizada por Greg
Heffley, un rapaz duns doce anos que mestura anécdotas humorísticas do día a día con
debuxos feitos á man que lembran as tiras cómicas do pasado. Nesta segunda entrega
arrinca a mediados do verán, cando a Greg se lle ocorre facer un mercado con todo tipo
de cousas gardadas no soto e nos armarios, pero ao final chove e acaban roubándolle
crendo que se trata de lixo, e o resultado é un completo desastre. Ademais, morre a súa
tía e a súa familia non chega ao funeral nin atopa a tumba. O bo é que a súa nai recibe uns
cartos a modo de herdanza. Os da casa pensan en como gastalos no canto de chorar pola
tía, e deciden facer reformas para ter máis espazo, pero acaban rompendo a estrutura da
vivenda e teñen que mercar outra. A historia recorre ao humor para retratar a visión
infantil do mundo. A tipografía reproduce a escritura á man e o formato do volume
reproduce un caderno de raias.
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Páxina dedicada a recomendacións literarias para o Nadal. Entre as propostas
pertencentes á literatura galega figuran Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se
di que seducirá os lectores; o novo volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en
homenaxe ao barco de Greenpeace, con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero;
o álbum A fraga do meu avó, de Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación
dos bosques autóctonos; Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha
denuncia do plástico que invade o planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que
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mostra as viaxes das sementes para continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á
publicación en galego do título que pecha a triloxía da famosa personaxe Pippi
Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores até a illa na que o seu pai é un poderoso
rei. Na parte superior da páxina reprodúcense tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras,
de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix; Un estraño agasallo, de José Carlos Román;
e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo título do Diario de Greg en galego.
Konola, Hanna, Un ano co vento (Tuulen vuosi, 2016), trad. Anu Pitkanen e Charo
Baleirón, ilust. da autora, A Coruña: Hércules de Ediciones, col. Novas lecturas de
Hércules, lectorado autónomo, 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-120974-4-3). ■
Con frases moi breves de ton poético, a finlandesa Hanna Konola (Pyhäjärvi, 1981)
percorre os meses do ano atendendo á presenza e o comportamento do vento segundo as
diferentes estacións e condicións climáticas. As ilustracións, a toda páxina, decántanse
pola abstracción e nelas predominan as figuras xeométricas e as cores pastel. Preséntanse
así uns pés empurrados polos vento sobre uns patíns en xaneiro, retrátase o silencio de
febreiro, a suave brisa de marzo nas meixelas, os papaventos voando en abril, os pétalos
voando en maio, as nubes mexéndose en xuño, os veleiros na auga en xullo, as tormentas
en agosto, os paxaros sucando o ceo en setembro, as follas das árbores en outubro e
novembro e o baile das folerpas en decembro. O libro foi galardoado en Finlandia co
Premio ao Libro máis bonito de 2016.
Lammers, Pim, O granxeiro e o veterinario (De boer en de dierenarts, 2018), trad. María
Alonso Seisdedos e Antón Vialle, ilust. Milja Praagman, A Coruña: Hércules de
Ediciones, col. Novas lecturas de Hércules, lectorado autónomo, 2019, [26] pp. (ISBN:
978-84-120336-3-2). ■
Pim Lammers (Frisia, 1993) e Milja Praagman (Ámsterdam, 1971) abordan neste álbum
ilustrado o tema do amor entre persoas do mesmo sexo. A historia, que se presenta como
a continuación de O año que é un porquiño (2018), relata con frases sinxelas o que lle
acontece a un granxeiro que, de súpeto, fai as cousas ao revés e non para de levar os
animais onda o veterinario, pero este sempre lle di que non lles pasa nada grave. Ao cabo,
os animais, sabedores do que acontece, toman a determinación de axudalo para que se
produza o encontro entre ambos os homes. As ilustracións, en cores vivas, atesouran boa
parte do contido do relato.
Leffler, Dub, Había unha vez un neno (Once there was a boy, 2011), trad. Marta Pérez e
Quique Alvarellos, ilust. do autor, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, col.
Verdemar, lectorado autónomo, 2019, 71 pp. (ISBN: 978-84-16460-60-1).
Edición en galego do primeiro libro escrito e ilustrado polo australiano Dub (David)
Leffler (Quirindi, Nova Gales do Sur) que viu a luz na editorial indíxena Magabala Books.
Trátase dunha historia sinxela sobre a amizade, as pequenas e grandes desavinzas e as
reconciliacións arredor dun neno que vive só nunha illa na que de súpeto aparece unha
nena. Malia que el lle pide que non mire no interior dunha pequena caixa que garda con
moito segredo debaixo na cama, á nena pódelle a curiosidade e descobre o seu corazón,
que acaba partindo. Elementos como os sapotes, a froita que comparten, e o propio
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corazón roto amplían co seu simbolismo os niveis de lectura. As ilustracións permiten
seguir o relato sen necesidade de palabras e representan as paisaxes da illa, o océano,
como parte o corazón..., e tamén expresivos primeiros planos dos dous personaxes.
Lind, Åsa, O lobo de area (Sandvargen, 2002), trad. Antón Lado, ilust. María Elina,
Pontevedra: Kalandraka, col. Seteleguas, lectorado mozo, setembro 2019, 106 pp. (ISBN:
978-84-8464-477-4).
Åsa Lind (Karbäcken, 1958) adopta neste relato, estruturado en quince capítulos titulados,
o punto de vista infantil por medio dunha nena inquieta e curiosa que conta cun amigo
invisíbel, un cómplice que, ao contrario que os seus pais, sempre ocupados, lle presta total
atención, responde ás súas preguntas por estrañas que sexan e a anima a razoar. Zackarina
vive cos seus pais nunha casa á beira do mar e un día no que o seu pai non quere xogar
con ela porque está a ler o xornal baixa á praia e atopa un enigmático animal que di sabelo
todo. Entre ambos nace unha amizade que vai medrando a través de episodios da vida
cotiá. Con este amigo especial, a nena desprega a súa imaxinación infantil e aprende que
o traballo pode consistir en algo moi diferente ao que mantén ocupados os seus pais; que
os negróns son como medallas que se obteñen por ser valente; que a súa lingua inventada
é doada de comprender para o lobo; ou que a timidez ás veces se agocha baixo unha charla
incesante. Zackarina deixa patente a súa soidade e, en ocasións, a súa frustración, aínda
que pouco e pouco vai entendendo os adultos e as súas limitacións. O presente volume é
o primeiro dunha triloxía, un clásico contemporáneo da literatura infantil sueca, traducida
con éxito en varios países e adaptada a distintos formatos, que combina a mirada poética,
a tenrura e o humor e se basea na vida nun marco natural, na importancia da mirada
infantil cara a todo o que acontece no universo e nas contradicións do mundo adulto. As
ilustracións de María Elina (Bos Aires, 1975), en lapis e acrílicos, amplifican os soños da
protagonista, en tons cálidos e dourados como a area.
Recensións:
- María Navarro, “Retallos cotiáns e emocionais. Posibilidades plásticas”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, “Libros”, 17 outubro 2019, p. VI.
Explica o argumento da obra, cuxo fío argumental se desenvolve arredor de Zackarina,
unha rapaza que vive cos seus pais á beira do mar. Afirma que plasma retrincos de vida
cotiá mesturados con retallos emocionais que amosan as reaccións que poñen a proba aos
adultos e amosan a sinxeleza dos acontecementos coa natureza de por medio.
Referencias varias:
- José Corderí, “Zackarina é unha nena…”, Luzes, n.º 73, “As libreiras”, outubro 2019,
p.87.
José Corderí, traballadora da librería Aira das Letras de Allariz, informa da tradución ao
galego por Antón Lado de O lobo de area, unha obra de Asa Lind que conta a historia
dunha nena que se refuxia na praia para escapar dos adultos aos que non é quen de
comprender. Alí coñecerá ao lobo, o seu único amigo que a vai a axudar a entender mellor
aos seus pais.
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- Olalla Sánchez, “Apostas outonais para todos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 1.230, “Literatura”, 6 novembro 2019, p. 6.
Entre as propostas pertencentes á literatura galega que inclúe nesta sección Olalla
Sánchez, cóntanse: Conta comigo (Bululú), de Miguel Tanco, un libro sinxelo e
humorístico para se achegar ás matemáticas a través dunha nena; Vinte mil leguas baixo
os mares, de Jules Verne; O grupo, de An Alfaya; Lobísimo do saco. Tres titiritadas, de
Bernardino Graña; e O lobo de area, de Åsa Lind, primeira entrega dunha triloxía, un
clásico da literatura infantil sueca, cuxa protagonista se refuxia nun lobo de area, un
personaxe de fábula que dá respostas ás súas inquedanzas.
Lindgren, Astrid, Pippi Mediaslongas nos mares do sur (Pippi Långstrump i Söderhavet,
1948), trad. David A. Álvarez Martínez, ilust. Ingrid Vang Nyman, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. 7 leguas. Especiais, lectorado autónomo, novembro 2019, 108
pp. (ISBN: 978-84-8464-488-0). ■
Terceira entrega das aventuras de Pippi Mediaslongas, a personaxe creada por Astrid
Lindgren (Astrid Anna Emilia Ericsson, Näs, Småland, Suecia, 1907-Estocolmo, 2002),
que se edita coas ilustracións orixinais restauradas de Ingrid Vang Nyman (Vejen,
Dinamarca, 1916-Copenhagen, 1959). Esta entrega serviu de colofón da triloxía formada
por Pippi Mediaslongas (2016), Pippi Mediaslongas embarca (2018). A recuperación A
serie caracterízase por presentar capítulos independentes con cadansúa anécdota diferente
ambientada en Vilapenela e polas extravagancias da personaxe, rebelde e transgresora
coas regras que impoñen os adultos e que vive soa co seu mono señor Nilsson e o seu
cabalo. Neste volume, o episodio fundamental céntrase na viaxe de Pippi, xunto os seus
inseparábeis amigos Tommy e Annika, a bordo do Saltarica, á illa de Korakora para
visitar o seu pai, que se converteu no poderoso rei Efraim I. Na illa os tres amigos viven
moitas aventuras e a protagonista despídese co desexo de que cómpre conservar un
espírito aventureiro para non medrar nunca.
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Entre as propostas literarias recomendadas para o Nadal, pertencentes á literatura galega,
figuran Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se di que seducirá os lectores; o
novo volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en homenaxe ao barco de
Greenpeace, con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero; o álbum A fraga do meu
avó, de Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación dos bosques autóctonos;
Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha denuncia do plástico que
invade o planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que mostra as viaxes das
sementes para continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á publicación en galego do
título que pecha a triloxía da famosa personaxe Pippi Mediaslongas, onde a heroína
conduce os lectores até a illa na que o seu pai é un poderoso rei. Na parte superior da
páxina reprodúcense tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto; Xa
voooou! (2016), de Susana Peix; Un estraño agasallo, de José Carlos Román; e Toma
desfeita, de Jeff Kinney, segundo título do Diario de Greg en galego.
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Lionni, Leo, Cornelio (Cornelius, 1983), trad. Xosé Manuel González, ilust. do autor,
Pontevedra: Kalandraka Editorial, col. Tras os montes, prelectorado e lectorado
autónomo, marzo 2019, [28] pp. (ISBN: 978-84-8464-451-4).
Leo Lionni (Ámsterdam, 1910-Toscana, 1999) presenta neste álbum a historia dun
crocodilo chamado Cornelio que, non ben naceu, púxose a camiñar sobre as dúas patas
traseiras no canto de reptar coma os demais e deste xeito é quen de ver máis alá da
matogueira. Os seus compañeiros non semellan nada interesados nestas inquietudes de
Cornelio, así que marcha e aprende dun mono co que se atopa como poñerse cabeza
abaixo. Cando regresa canda os outros crocodilos, Cornelio amósalles a súa nova
habilidade e eles, malia non lle conceder importancia ningunha, axiña comezan a facer o
mesmo ca el. Desilusionado, marcha outra vez co mono. O protagonista desta fábula
encarna valores como a perseveranza e a ansia por aprender cousas novas, aos que se
contrapoñen o conformismo, a envexa e os celos dos seus compañeiros. Como
complemento ao texto, Lionni crea unhas imaxes a base de recortes e manchas de cor en
tons verdosos.
Referencias varias:
- Carmen Ferreira, “Clásicos imprescindibles do álbum: Leo Lionni”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Salienta o labor de tradución ao galego de autores clásicos realizado pola editorial
Kalandraka que enriquece a Literatura Infantil e Xuvenil en galego. Anuncia a
publicación desta obra “que salienta o valor da diferenza, a perseveranza e o respecto”.
Logo convida a revisitar obras de Lionni en galego: Cores e Números, Paso a paso,
Pequeno azul e pequeno amarelo, Nadarín, A casa máis grande do mundo, Álex e o rato
de corda, O soño de Matías e Frederick. Comenta que a obra pon de relevo o valor da
diferenza, a perseveranza e o respecto por medio do crocodilo protagonista, quen aprende
das habilidades doutras especies. Menciona ademais outros álbums de Leo Leonni
traducidos por Kalandraka que invita a visitar de novo.
Losa, Ilse, O mundo en que vivín (O mundo em que vivi, 1949), prefacio Ana Cristina
Vasconcelos de Macedo, trad. Anxo Tarrío, A Coruña: Hércules de Edicións, col. Sen
Fronteiras, mocidade, marzo 2019, 256 pp. (ISBN: 978-84-949843-1-0). ■
Novela que supuxo a estrea no mundo literario de Ilse Lieblich Losa (Buer, 1913-Porto,
2006), considerada unha figura indiscutíbel no desenvolvemento e consolidación da
Literatura Infantil e Xuvenil portuguesa. Aínda que inicialmente a obra foi publicada para
un lector adulto, os lectores mozos apropiáronse axiña do libro, constituíndo un dos
exemplos da denominada literatura gañada. A edición ábrese cun limiar asinado por Ana
Cristina Vasconcelos de Macedo no que se repasa a biografía da escritora e se apuntan as
similitudes e diferenzas existentes entre a vida da autora e a instancia empírica que
enuncia a historia, ao tempo que se define a publicación desta obra singular en galego
como un paso máis na necesidade de combater a amnesia colectiva e impedir que certos
sistemas ideolóxicos repitan xenocidios e persecucións e practiquen a intolerancia e
outros crimes contra a dignidade humana. Sinálase tamén que o relato se constrúe botando
man da experiencia e colocando o foco sobre prácticas como a xenofobia e o
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antisemitismo que durante séculos imperaron na Alemaña nazi e que continúan vixentes.
Así mesmo, destácase que a evocación de determinados personaxes e sucesos históricos
dota de autenticidade e verosimilitude a historia, presentando elementos de ficción
mesturados con acontecementos reais. A trama, estruturada en catro partes, arrinca nos
últimos anos da Primeira Guerra Mundial e abrangue, respectando a liña cronolóxica dos
feitos, até a vitoria dos nazis en Alemaña. A protagonista, Rose Frankfurter, é unha nena
xudía que vive coa súa estrita avoa materna, Ester –que lle nega a Moneca-Máis-Lindado-Mundo–, e o seu avó Markus, cómplice e compañeiro de fantasías nunha pequena casa
nunha aldea, onde vive feliz e allea á guerra europea, malia non deixar de sentir
curiosidade polos feitos que a arrodean e facerse preguntas. Cando o avó cae enfermo seu
avó, o seu pai, tratante de cabalos, vai buscala e Rose múdase a outra cidade alemá, onde
transcorre o resto da súa infancia cos seus dous irmáns Rudi e Bruno e pouco e pouco vai
descubrindo a inxustiza e a dureza da vida no contexto da realidade de entreguerras e
asistindo á primeiras mostras do rexeitamento cara aos xudeus. A morte do pai marca o
fin da súa adolescencia e provoca que a nai venda a casa e monte unha pensión noutra
cidade meirande, momento que cadra co predicamento de Hitler e a instauración do
antisemitismo. Xa moza, Rose vive a desilusión de romper o seu noivado con Paul Marten
a causa da irmá deste, que simpatiza co nacionalsocialismo, e decide marchar a Berlín na
procura dunha vida mellor. Con todo, lonxe de ser feliz, a continua crise, o asasinato do
ministro xudeu Rathenau e o feito de se sentir marxinada e humillada polos adeptos ao
partido nazi, condénana a vivir no illamento e a opresión. Tras o falecemento de varios
seres queridos e algúns fracasos amorosos, a novela remata co interrogatorio de Rose por
parte do réxime nazi por mor dunha carta que lle escribira a unha amiga e na que
cualificaba a Hitler de criminal, e coa súa condena á extradición, escapando así do
Holocausto.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Libros para entender a vida”, Sermos Galiza, n.º 344,
“fóradeserie”, “letras miúdas”, 2 maio 2019, p. 7.
Recolle unha sinopse da obra O mundo en que vivín, de Ilse Losa, a propósito da súa
tradución ao galego da man do profesor Anxo Tarrío e a editorial Hércules de Ediciones.
Sinala que a novela conta cunha sensibilidade extrema e unha pretendida sinxeleza, que
se erixen como dúas das súas características fundamentais, e que nela se narra a peripecia
vital da propia escritora como exiliada xudía no período de entreguerras.
- Ramón Nicolás, “Nas vésperas do shoah”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “Ex
umbra in solem”, 17 maio 2019, p. 10.
Loa a tradución realizada por Anxo Tarrío ao galego desta obra así como o limiar de Ana
Cristina Vasconcelos de Macedo. Afirma que é un libro que cumpre co deber da memoria,
conducíndonos polos fíos da memoria familiar da autora nun contexto histórico
comprendido entre as consecuencias da Primeira Guerra Mundial e o ascenso dos nazis
ao poder.
Referencias varias:
- Rodri García, “La magia de la Ana Frank portuguesa”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19
marzo 2019, p. 34.
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Faise eco da publicación de Hércules de Ediciones en galego en galego e castelán de O
mundo en que vivín, o libro que a xudía Ilse Losa escribiu ao chegar a Oporto fuxindo da
Alemaña nazi.
- ECG, “Anxo Tarrío estuvo firmando libros ayer en A Quintana”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 13 xuño 2019, p. 25.
Faise eco da presenza na Quintana de Anxo Tarrío con moito da presentación de O mundo
en que vivín.
MacCartney, Paul, Ei, superavó! (Hey, Grandude!, 2019), trad. Anaír Rodríguez, ilust.
Kathryn Durst, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Pequeno Merlín. Álbums,
prelectorado e lectorado autónomo, 2019, [29] pp. (ISBN: 978-84-9121-647-6).
Álbum escrito por Paul McCartney (Liverpool, 1942) e ilustrado por Kathryn Durst
(Peterborough, Ontario, 1990) no que o coñecido cantante, segundo declarou nunha
entrevista con motivo da publicación da edición orixinal do libro, buscou a inspiración
para o título no feito de ter oito netos que adoitan chamarlle Grandude. A historia céntrase
na personalidade do avó, unha especie de hippy que aparece na casa dos seus netos, Lucy,
Tom, Em e Bob, e lles propón viaxar tan só pronunciando as palabras máxicas e sinalando
os lugares que aparecen nunhas postais para que non se aburran un día de chuvia. O
ancián, de barba gris, co cabelo recollido nunha cola, cun pequeno sombreiro e unha
gravata de lazo, posúe un compás máxico que frega pronunciando a frase: “Vede como
xira a agulla do compás e pola maxia deixádevos levar”. Os rapaces visitan unha praia
dourada, un deserto por onde cabalga un vaqueiro e o cumio dunha montaña nevada, onde
viven aventuras. O texto é dinámico e reflicte os constantes cambios de escenario, que se
plasman tamén nas coloristas ilustracións e no xogo coas tipografías.
Macmanus, Karen M., Un de nós mente (One of us is lying, 2017), trad. Moisés Barcia,
Cangas do Morazo: Sushi Books, col. Avanzado, mocidade, 2019, 317 pp. (ISBN: 97884-16884-22-3). ■
Novela de instituto que utiliza os códigos do suspense e a resolución de asasinatos
mesturándoos con temas como a instalación das redes sociais entre os mozos, o acoso, a
baixa estima, a marxinación, as relacións sentimentais tóxicas que supuxo o debut de
Karen M. Macmanus (Boston, 1969). A trama arrinca coa morte de Simon, que acontece
cando el e Bronwyn Rojas, Addy Prentiss, Nate Macauley e Cooper Clay, alumnos do
instituto, están no mesmo cuarto, vixiados por un profesor, cumprindo un castigo por
levar o móbil á clase. A policía descobre que non foi unha morte accidental e investiga
os rapaces, de maneira que vai sacando á luz os segredos que ocultan e a súa relación con
Simon, odiado por todo o instituto porque tiña un blog en Internet no que divulgaba todo
tipo de cubilladas sen reparo que, curiosamente, seguen a publicarse despois da súa morte.
As sospeitas van recaendo sucesivamente sobre cada un deles, ademais de que o caso se
converte en obxecto de atención por parte dos programas de televisión dedicados a
crimes. Ao cabo descóbrese que Simon sufría depresión e planeou a súa propia morte
para de se vingar dos seus compañeiros. Coa axuda de Jake, o mozo controlador de Addy,
logrou perfilar o seu plan, de maneira que os seus compañeiros resultasen implicados. O
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estilo é simple e presenta en capítulos alternos a perspectiva de cada un dos personaxes,
bebendo dos recursos ben difundidos nas producións cinematográficas, aos cales
responde tamén a concepción dos personaxes con clixés: a intelixente (Bronwyn), a
sedutora (Addy), o deportista (Cooper), o rebelde (Nate) e o inadaptado (Simon).
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Lecturas para o verán”, Nós Diario, “Sermos” n.º 352,
“Fóradeserie”, “Letras miúdas”; 27 xuño 2019, p. 7.
Nunha serie de propostas para o verán destinadas a lectorado infanto xuvenil, amenta Un
de nós mente e describe brevemente o argumento deste thriller vertido ao galego por
Moisés Barcia.
Mañas, Pedro, O segredo de Avó Oso (El secreto de Abuelo Oso, 2019), trad. Manuela
Rodríguez, ilust. Zuzanna Celej, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Demademora,
prelectorado e lectorado autónomo, febreiro 2019, 32 pp. (ISBN: 978-84-8464-426-2). ■
Álbum ilustrado de Pedro Mañas (Madrid, 1981), e da ilustradora Zuzanna Celej
(Polonia, 1982), no que a través dunha metáfora de ton poético se aborda o paso do
inverno á primavera. Os rigores da invernía cubriron o silencioso bosque de neve. Mamá
Corvo decátase de unhas pegadas cruzan o bosque: o vello e peludo Avó Oso xa espertou.
Está intranquilo porque escondeu algo antes de durmir, pero non lembra que é nin onde
o agochou. Mamá Corvo e Avó Oso percorren o bosque na procura do segrego oculto,
pero non está en ningún dos lugares onde sería lóxico pensar que o escondese. De súpeto,
o bosque comeza a murmurar. A natureza tamén esperta: as silveiras escoitaron o segredo
da flor e, froita a froita, repíteno, igual que fan as árbores coas súas follas e os paxaros
nos niños. Entón, Mamá Corvo comprende que buscaba Avó Oso: agochara a primavera.
Dende a paisaxe branca das primeiras páxinas, o relato evoluciona a través dun bosque
silencioso que vai mudando de aparencia e empeza a rexurdir para dar paso á primavera
e poñer en marcha o ciclo da vida. O texto recorre ás imaxes e ás estruturas repetitivas co
obxecto de marcar o ritmo da historia, de maneira que a personaxe guía, Mamá Corvo,
utiliza sempre a mesma fórmula para irlle suxerindo ao oso os lugares onde pode estar
agochado o seu segredo e este os rexeita empregando sempre as mesmas palabras. As
ilustracións combinan acuarela, colaxe con papeis e pinceladas con lapis de cores, técnica
que consegue plasmar as texturas dos troncos espidos das árbores e contrastar as
tonalidades: os ocres, o marrón do oso e o negro do corvo ao primeiro, e despois as cores
da primavera.
Recensións:
- María Navarro, “Extraordinario lirismo. Con vistosas e suxerentes imaxes”, Faro de
Vigo / La Opinión, “Faro da Cultura”, n.º 707 /“Saberes”, n.º 651, 4 abril 2019 / 13 abril
2019, p. 6 / p. VI. .
Explica o argumento e loa o lirismo extraordinario do autor, acompañado das vistosas e
suxestivas imaxes da ilustradora, que manteñen o suspense case até o final do relato.
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Máray, Mariann, O can de Milu (Mimó Kutyajá, 2019), XII Premio Internacional
Compostela para álbums ilustrados 2019, ilust. Mariann Maráy, trad. Manuela Rodríguez
Lorenzo, Pontevedra: Kalandraka Editora, prelectorado e lectorado autónomo, novembro
2019, 32 pp. (ISBN: 978-84-8464-200-8).
Máray Mariann (Budapest, 1978) trata neste álbum a amizade incondicional, o amor polos
animais e a liberdade. A Milu encántanlle os cans e quere ter un, así que un día leva para
a casa a bóla peluda que atopa no camiño. Ponlle de nome Peluso e xuntos viven aventuras
e xogan sen parar. Cando medra, Milu repara en que anda sobre dúas patas, come moito
e está moi grande, pero pensa que se trata dun can especial. O veterinario dille que é un
oso e que cómpre encerralo porque é perigoso, así que o levan ao zoo. Pero Milu non
dubida en rescatalo. Os múltiples contrastes cromáticos das ilustracións, cuns fondos
ateigados de detalles e unha estética naíf levan a pensar no mundo da infancia, na riqueza
e diversidade do mundo.
Recensións:
- María Navarro, “Canto á amizade. Valorando o diferente”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 737, “Libros”, 19 decembro 2019, p. VI.
Explica o argumento da historia e salienta que o texto se converte nun canto á amizade,
ao valorar o que é diferente e a traspasar fronteiras para sentirse libre. Tamén amosa a
sentido da responsabilidade ao ter unha mascota. Loa a coidada ilustración, que, segundo
ela, permita unha visión plástica profunda da narración.
Referencias varias:
- Marta Neira, “XII Premio Internacional Compostela”, El Correo Gallego, “Domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 8 decembro 2019, p. 40.
Marta Neira informa de que Mariann Máray resultou gañadora do XII Premio
Internacional Compostela de Álbum lustrado coa obra Can de Mulú e fai unha breve
análise da mesma, destacando a proposta artístico-visual que conforma.
- Belén Bouzas, “Adictas ao cartoné”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, n.º 376, “letras
miúdas”, 12 decembro 2019, pp. 6-7. .
Artigo sobre as últimas novidades en álbums ilustrados de cara ao Nadal, no cal menciona
O can de Milú, con texto e ilustracións de Mariann Máray, vertido ao galego por Manuela
Rodríguez; A que cheiran as cores?, de Juan Castro Rivadulla Fernández e con
ilustracións de Nuría Díaz; A araña que lles tiña medo ás arañas, de Ramón D. Veiga,
con ilustracións de Iván Rodríguez Castro; Noite de Reis, de María Fe Quesada; e O
Castiñeiro do Apalpador, de Inácio Vilariño Sanmartín e con ilustracións de Nuria Díaz.
- Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Libros para celebrar la Navidad”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.242, “Literatura”, 18 decembro 2019, p. 6. .
Ofrécese unha listaxe de propostas literarias para celebrar o Nadal. Entre as obras escritas
en galego cítanse As aloucadas historias dos Monkis, de Paula Merlán; Xelís, o guieiro
das botellas do mar, de Rosa Aneiros; Parece unha formiga, de Pablo Otero; Os corpos
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invisibles, de Emma Pedreira; e o álbum O can de Milú, de Mariann Máray, do que se
salienta que o seu intenso colorido e que se trata dun canto á amizade incondicional e á
liberdade
Martí Constans, Núria, Trampa de lume (Trampa de fuego, 2012), trad. Alba Losada
Cuquejo, ilust. Judit Canela, Barcelona: La Mar de Fácil, col. Aktual, lectorado
[autónomo e mozo], xuño 2019, 132 pp. (ISBN: 978-84-948584-8-2).
Novela memorialística na que Núria Martí Constans (Calella, 1966) trae á memoria a loita
das mulleres por conseguir melloría no traballo e igualdade de dereitos cos homes. Fala
das aventuras e desventuras de Laura e Bettina en Nova Iork, a onde chegaron con seu
pai dende Italia para conseguir salarios e vivir. Nárranse os problemas da viaxe; o
reencontro co tío; a adaptación; a convivencia con distinta etnias; o seu traballo na fábrica
Triangle, onde traballaban mulleres en condicións infrahumanas, era como unha mala
prisión; os amorios e os abusos do dono da fábrica que levaron a Bettina a abandeirar a
loita pola mellora do traballo das mulleres; o incendio da fábrica; a morte de Bettina; a
liberación do culpábel, dono da fábrica; a retoma da loita por Laura e moitas mulleres que
sufriron o incendio e as perdas e a consecución de melloras; o nacemento da filla de Laura,
a quen chaman Bettina en recordo da irmá loitadora. Acompañan a narración as
ilustracións de Judit Canela (Barcelona, 1985) que permiten visualizar os episodios.
Iníciase o libro coa “Presentación” que recorda os primeiros anos do século XX en
relación os avances realizados en Europa e América no ámbito das industrias. Remata o
libro cos apartados: “E ti, que opinas? no que se desenvolven e se fan preguntas polos
temas que se tratan na historia e “Agradecementos? Encádrase no proxecto “Lectura
Fácil”.
Mattioli, Rodrigo, Unha árbore (Un árbol, 2019), Premio Apila Primera Impresión 2019,
trad. Mónica Lourido Santiso, ilust. Rodrigo Mattioli, Zaragoza: Apila Ediciones, col.
Alina, prelectorado e lectorado autónomo, novembro 2019, 28 pp. (ISBN: 978-84-1702828-2).
Álbum premiado co que Rodrigo Mattioli (Brasil, 1982) mereceu o Premio Apila. Alina
decide plantar unha árbore e este sinxelo xesto fai que todo comece a cambiar. Á árbore
nácenlle pólas, e nestas instálanse unha parella de paxaros que poñen tres ovos. A partir
de aí, recorrendo á repetición e á estrutura acumulativa, o narrador vai contando en cada
páxina a multiplicación de elementos naturais. Nas últimas páxinas, o narrador cansa de
contar todo o que muda e proponlles aos destinatarios que o fagan eles, para o cal presenta
tres dobres páxinas sen texto e cunha ilustración ateigada de plantas e animais que deben
contar. A historia pretende transmitir que calquera decisión, por pequena que sexa,
abonda para transformar a nosa contorna, e anima os lectores e lectoras a plantar unha
árbore. As ilustracións están realizadas con lapis de cores e acuarelas.
Mckee, David, Agora non, Bernardo (Not now, Bernard, 1980), trad. Xosé Manuel
González, ilust. do autor, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os montes,
prelectorado, marzo 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-8464-428-6).
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Tradución ao galego dunha obra dun dos autores clásicos do álbum infantil, David McKee
(Devon, Reino Unido, 1935). Cun texto moi sinxelo, apenas unhas poucas frases a modo
de lendas baixo os debuxos, os cales ocupan case a totalidade da páxina en grandes
recadros, a historia fala da familia e as relacións que se estabelecen entre pais e fillos,
reivindicando o diálogo, a afectividade e as emocións. Bernardo trata de chamar a
atención dos seus pais para avisalos da presenza dun monstro no xardín que o quere
comer, pero eles non lle fan caso ningún e só repiten: “Agora non, Bernardo”. O rapaz
sae só ao xardín e o monstro pápao e ocupa o seu lugar na casa, pero, para a súa sorpresa,
os adultos nin reparan nel, pensan que é Bernardo que os incomoda e repiten a mesma
frase.
Recensións:
- Carmen Ferreira, “Clásicos imprescindibles do álbum: David McKee”, El Correo
Gallego, “domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 xuño 2019,
p. 7.
Comenta que este álbum infantil trata da familia e as relacións pais e fillos, “reivindicando
a afectividade e as emocións” e que “fai reflexionar sobre a (in)comunicación”. Logo
lembra as obras do autor que se poden ler en galego: Elmer (Xerais, 1997; Vicens Vives,
2012; Kalandraka, 2018); a serie As cores de Elmer, Elmer, outra vez, Elmer e o tempo,
O día de Elmer, Os amigos de Elmer (Xerais, 1998) e Negros e brancos (Xerais, 2008).
_____, Elmer e o osiño perdido (Elmer and the Lost Teddy, 1999), trad. Xosé Manuel
González, ilust. do autor, Pontevedra: Kalandraka, col. Tras os montes, prelectorado,
2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-8464-490-3).
Nova entrega en galego protagonizada polo elefante Elmer, o personaxe creado por David
McKee (Devon, Reino Unido, 1935) que pon de relevo o valor da xenerosidade, a empatía
e a colaboración entre todos. Nesta ocasión, o elefante multicolor comparte o seu osiño
de trapo cun bebé desgustado pola perda do seu boneco e incapaz de durmir sen el. O
bondadoso Elmer cédelle o seu namentres non encontran o do bebé, e dende ese momento
ponse en marcha unha cadea de solidariedade entre todos os habitantes da selva na
procura do xoguete perdido. As ilustracións concédenlle protagonismo a Elmer e ao seu
curmán, de cadros brancos e negros, e tamén aos respectivos osos dos animais da selva.
Os fondos de cores vivas aparecen cargados de detalles e desenvolven a narración cos
recursos gráficos.
Meilán, Ana, Oito patas (8 patas, 2018), trad. da autora, ilust. Desiree Arancibia, Lugo:
Entre nubes y cuentos, lectorado autónomo, febreiro 2019, 36 pp. (ISBN: 978-84-9494613-4).
Álbum ilustrado no que Ana Meilán (Taboada, Lugo), a través dunha historia sinxela
reivindica a diferenza, a diversidade e o dereito a escoller un camiño propio con liberdade.
Lucy, a araña protagonista, é un pouco rara: ten lentes e non lle gusta tecer e non se lle
dá nada ben, ao contrario ca ao resto de arañas da súa familia. Un día chámanlle a atención
unhas pinturas de cores coas que pode crear formas diversas e de súpeto descobre que a
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súa vocación é pintar. As ilustracións de Desirée Arancibia (Santiago de Chile) apostan
polas cores intensas e a combinación de diversas técnicas.
Menéndez, Elvira e José María Álvarez, Caos no cole (Caos en el cole, 2018), trad. Ana
Fachal, ilust. Francesc Rovira, Madrid: Grupo Editorial Bruño, col. Alta mar, n.º 39,
lectorado autónomo, 2019, 57 pp. (ISBN: 978-84-696-2564-4).
Elvira Menéndez (Ferrol, 1949) e José María Alvarez (Cartagena, 1942), logo de publicar
en castelán Caos en el súper (2002), Caos en la boda (2003) e Caos en Carnaval (2007),
retoman os personaxes de Sara e Emilio neste novo relato de humor. A trama céntrase na
posta en marcha dunha granxa de cascudas despois de escoitarlle dicir á súa mestra que
existen animais en perigo de extinción e a unha nai que as cascudas están desaparecendo
das cociñas. De maneira que buscan unha caixa e gardan todas as que atopan no colexio
para regalarllas á súa mestra o día do seu aniversario. Cando a inspectora chega ao
colexio, leva a caixa por erro e as cascudas comezan a subirlle polas pernas, o cal provoca
que acudan as ambulancias e a policía até que se aclara o malentendido. Narrada en
terceira persoa e con predominio dos diálogos, a obra respecta a clásica estrutura de
presentación, nó e desenlace para desenvolver a competencia literaria entre os lectores
máis novos. As ilustracións a cor de Francesc Rovira (Barcelona, 1958) acentúan o
humorismo do texto e mostran o gusto polos detalles do debuxante e a expresividade dos
personaxes. O volume complétase cun obradoiro de lectura de Keka Colmenero.
Merino, Gemma, A ovella que chocou un ovo (The Sheep Who Hatched An Egg, 2017),
trad. Belén Quinteiro Pulleiro, ilust. da autora, Barcelona: Picarona, lectorado autónomo,
abril 2019, 29 pp. (ISBN: 978-84-9145-239-3).
Gemma Merino (Sabadell) constrúe un álbum ilustrado que forma parte dunha serie
dedicada a individuos que se afastan do que se espera deles utilizando personaxes
animais. A serie principiou con O crocodilo ó que non lle gustaba a auga (2019) e
continuou con este título e A vaca que subiu a unha árbore (2019). Lola, unha ovella moi
presumida, pasa as horas cepillando e coidando a súa suave, sedosa e extraordinaria la.
Un día de calor tosquíanas a todas e queda sen a la, o que lle causa unha gran tristura e
provoca que se afaste do rabaño. Co tempo, a la vólvelle medrar, pero non da mesma
maneira: xa non é suave senón que está enguedellada. Pero nese intre un ovo aterra na
súa cabeza sen que se decate e del nace un paxaro de cores brillantes co que amiga. Ambos
xogan todo o tempo até que deben despedirse: Lola torna coas ovellas porque precisa que
lle corten a la de novo, e o paxaro precisa voar e ver mundo. Pero a ovella xa non é a
mesma: apenas se fixa no aspecto da la nin o que as demais pensen dela; séntese feliz por
ter un amigo e volver ver as súas conxéneres. A historia transmite a necesidade de
aceptarnos como somos e non conceder tanta importancia á aparencia física. As
ilustracións personifican os animais, que se presentan cos perfís marcados; están
realizadas cunha técnica de gravado denominada monotipia e acuarelas e acrílicos para a
cor.
_____, A vaca que subiu a unha árbore (The Cow who climbed a tree, 2015), trad. Belén
Quinteiro Pulleiro, Barcelona: Picarona Edicións, col. Picarona, lectorado autónomo,
abril 2019, 29 pp. (ISBN: 978-84-9145-240-9).
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Gemma Merino (Sabadell) constrúe un álbum ilustrado que forma parte dunha serie
dedicada a individuos que se afastan do que se espera deles utilizando personaxes
animais, iniciada co seu primeiro libro O crocodilo ó que non lle gustaba a auga (2019)
e continuada con A ovella que chocou un ovo (2019) e o presente volume. Tina non é
coma as demais vacas. É curiosa e ten a cabeza chea de ideas, por máis que as súas irmás
sempre pensen que todo o que pensa é ridículo. Un día decide tentar algo novo: gabea por
unha árbore e atopa un dragón simpático e vexetariano. Coma sempre, as irmás non a
cren, e cando Tina desaparece, deciden que as súas parvadas xa chegaron demasiado
lonxe e van buscala. No bosque des cobren un mundo de sorpresas que lles abre a mente.
As ilustracións personifican os animais, que se presentan cos perfís marcados; están
realizadas cunha técnica de gravado denominada monotipia e acuarelas e acrílicos para a
cor.
_____, O crocodilo ó que non lle gustaba a auga (The Crocodile Who Didn’t Like Woter,
2013), trad. Belén Quinteiro Pulleiro, Barcelona: Picarona Edicións, col. Picarona,
lectorado autónomo, abril 2019, 26 pp. (ISBN: 978-84-9145-238-6).
Gemma Merino (Sabadell) constrúe un álbum ilustrado que forma parte dunha serie
dedicada a individuos que se afastan do que se espera deles utilizando personaxes
animais. A serie principiou con este título e continuou con A ovella que chocou un ovo
(2019) e A vaca que subiu a unha árbore (2019). O protagonista é un crocodilo ao que
non lle gusta nada a auga; de feito, prefire gabear ás árbores. Como se sente só, tenta
cambiar e merca un flotador, pero este impídelle xogar. Ademais, estar sempre mollado
é incómodo, e un simple calafrío convértese nun arrefriado. Cando esbirra, sae lume e ao
cabo descóbrese que o crocodilo é un dragón nacido para botar fume e para voar. As
ilustracións personifican os animais, que se presentan cos perfís marcados; están
realizadas cunha técnica de gravado denominada monotipia e acuarelas e acrílicos para a
cor.
Mésseder, João Pedro, Conto da Travesía das Musas (Conto da Travessa das Musas,
2010), trad. Anxo Tarrío, ilust. Raquel Senra, A Coruña: Hércules de Edicións, col. Novas
lecturas de Hércules, lectorado autónomo, marzo 2019, 31 pp. (ISBN: 978-84-949843-34).
Conto de João Pedro Mésseder (Porto, 1957) no que se percibe a nostalxia polo tempo
perdido da infancia e os seus xogos a través da lembranza dunha anécdota humorística
pertencente á vida cotiá nun espazo concreto: o barrio e a rúa, a Travesía das Musas, na
cidade de Porto. Xan é un neno que observa dende a xanela as persoas humildes do seu
barrio, distintas del, que pertence a unha familia acomodada, e tamén os xogos dos outros
nenos, rapaces esfarrapados con mocos no nariz que escorregan pola rúa nun carro de
rodas. A xanela é para Xan o punto de unión co Bigotes, o policía gordo e pachorrento
que percorre a rúa; co señor Olimpio, o albanel maior que afoga a soidade en vasos de
viño tinto; co tendeiro, o señor Carballo. Até que un día Xan escapa do control da súa nai
e proba a tirarse no carro con dous rillotes, o cal dá lugar a unha desfeita. A sinxela trama
adórnase cun ton poético e intimista que transmite o abraio ante o mundo, o desexo de
liberdade. Nas ilustracións, Raquel Senra (Santiago de Compostela, 1988) utiliza a
técnica da colaxe para crear imaxes conceptuais, con padróns que lembran os azulexos
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portugueses, ademais de empregar fondos brancos cos que consegue evocar o que non se
di.
Recensións:
- Kenya Pineda, “Onde viven as musas?”, El Correo Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 setembro 2019, p. 6.
Indica que este álbum ten “tinturas autobiográficas” relatadas a través dos ollos de Xan,
quen descobre o seu mundo con detalladas descricións. Sinala que as ilustracións
“estimulantes e poéticas” dilúen “os límites do conceptual e o figurativo” por medio da
colaxe que emprega “elementos identificábeis descontextualizados para outorgarlles un
novo sentido”.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “La importancia de la memoria”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 30 xaneiro 2019, pp. 66-67.
Entre outras cuestións, anuncia a presentación desta obra na Casa da Luz.
- Laura Caamaño “Novas achegas de Hércules Edicións”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Apunta as novidades de Hércules de Ediciones na colección “Novas lecturas de
Hércules”, como é o caso de Conto da travesía das Musas, “sobre a aventura e o desexo
de liberdade”, de João Pedro Mésseder con tradución de Anxo Tarrío e ilustrado por
Raquel Senra; Filippa&Compañía. Piano á fuga e Morriña.
_____, O acuario (O Aquário, 2004), trad. Anxo Tarrío, ilust. Célia Fernandes, A Coruña:
Hercules de Ediciones, col. Novas lecturas de Hércules, setembro 2019, 32 pp. (ISBN:
978-84-949843-6-5).
Conto ilustrado de João Pedro Mésseder (Porto, 1957) que presenta un pequeno universo
de pedras de cores, area, algas e burbullas no que viven un peixe vermello de aletas
maxestosas e mais tres peixes gordos e fracos de cor azul, todos azuis, pero distintos. Un
día chega un novo habitante: un enorme e vello peixe negro. Os pequenos peixes azuis,
que son moi nerviosos, séntense intimidados e temen acercarse. Mais, pouco a pouco,
descobren que as aparencias poden enganar e que, a pesar das diferenzas, a todos os peixes
lles gusta xogar e gozar xuntos. A historia defende valores como o respecto, a
amabilidade, a colaboración, a amizade, o altruísmo e a convivencia, representando un
mundo en miniatura a través do acuario, con relacións entre iguais e diferentes, vellos e
novos, con prexuízos que cómpre superar. As ilustracións de Célia Fernandes (Lisboa,
1972) teñen liñas suaves e formas sinxelas. As tenues texturas mesturadas cunha ampla
paleta de cores en tons claros presentan pequenos detalles.
Recensións:
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- Kenya Pineda, “A todos os peixes nos gusta xogar!”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 1 decembro 2019, p. 4.
Dá conta da trama e fai fincapé en que se trata dunha historia coa que o lectorado se pode
sentir identificado cando sente medo ou comete algunha equivocación, e que favorece a
convivencia na clase, na casa ou no parque. Informa sobre a traxectoria do autor, que ten
no seu haber máis dunha trintena de obras para a infancia, ademais de publicacións para
adultos e unha ampla produción de poesía; e valora así mesmo as ilustracións do volume.
Millwood Hargrave, Kiran, A rapaza de tinta e estrelas (The Girl of Ink & Stars, 2016),
trad. Moisés Barcia, Cangas do Morrazo: Sushi Books, col. Avanzado, mocidade, 2019,
208 pp. (ISBN: 978-84-16884-19-3). ■
A poeta Kiran Millwood Hargrave (Londres, 1990) debutou no xénero narrativo con esta
novela que recibiu o premio Waterstones Children’s Book e o British Book of the Year
de literatura xuvenil. Cunha prosa con pinceladas líricas, a historia, estruturada en 25
capítulos titulados e tres partes, desenvólvese nun ambiente de fantasía adobiado con
pinceladas da fábula e a mitoloxía. Isabel, unha rapaza duns catorce anos filla do
cartógrafo e antigo viaxeiro e narradora da historia, vive en Gromera, na illa de Joya,
sometida, coma o resto dos habitantes aos caprichos do gobernador Adori. Dende que
este chegou á illa, entre outras prohibicións do tirano, non se pode entrar no bosque que
arrodea Gromera, o cal causou a morte da súa nai e o seu irmán xemelgo por non poder
ir buscar as herbas máxicas que os salvarían. A mellor amiga de Isabel é Lupe, a filla do
gobernador, así que se presenta voluntaria para participar na misión de rescate o día que
desaparece, co propósito tamén de descubrir que asasinou a Cata, a súa compañeira de
escola. O mundo que atopa nos Territorios Esquecidos é un ermo habitado por monstros
onde espertou un demo de lume. Isabel terá que salvar a toda a illa dun horríbel destino
botando man da lenda que coñece dende nena na que se fala da existencia dun demo,
Yote, que amarrou e dobregou a illa de Joya cando navegaba libre polos mares do mundo
e provocou que os animais comezasen a desaparecer e as xentes a enfermar, que foi
vencido pola heroína nova Arinta coa súa espada. Isabel seguirá na súa viaxe un antigo
mapa da súa nai que cobra vida por arte de maxia coa auga dun río até chegar ás entrañas
da illa. O volume inclúe mapas do espazo no que autora ambienta a historia.
Recensións:
- María Navarro, “Aventura e percorrido interior. Nunha sociedade distópica”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 715, “Libros”, 28 marzo 2019, p. VI.
Explica o argumento e salienta a figura do protagonista, Ben, como símbolo da
diversidade que racha cos estereotipos da sociedade e como mostra de que o afrontamento
das situacións adversas é un proceso de aprendizaxe para a vida.
Mircala, Jack, Pánico no bosque dos corazóns murchos ou O romance arrepiante de
Fastío e Bladís (Pánico en el bosque de los corazones marchitos, 2019), trad. Maruxa
Zaera Landeira, ilust. do autor, A Coruña: Editorial Bululú, mocidade, abril 2019, 33 pp.
(ISBN: 978-84-949549-7-9).
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Jack Mircala (Fernando Gómez, Madrid, 1968) ofrece neste volume un relato que
presenta os trazos que caracterizan a súa obra: un mundo melancólico e gótico salpicado,
nos temas e no estilo gráfico, de referencias a Poe e Tim Burton. As ilustracións, en
branco e negro, están debuxadas integramente con rotring. A trama desenvolve, a través
de dez capítulos titulados, como naceu entre os pánicos, as criaturas que habitan no
Bosque dos Corazóns Murchos, ás aforas de Malvadía, o desexo de deixaren de asustar o
resto dos habitantes durante o día e durmiren. Con tal fin, o violinista Fastío contará coa
axuda da fermosa pianista Bladís, quen atopará a arpa de pedra, malia lle custar a vida, e
fará que se cumpra o Presagium Panicus, a profecía conservada polo ancián Aseitorius.
Bladís tocará na arpa unha música que arrastrará os pánicos ao mundo da noite e a se
espallaren polo mundo, introducíndose nos pesadelos da xente para arrepiala.
Oppel, Kenneth, O niño (The Nest, 2015), trad. Moisés Barcia, Cangas do Morrazo: Sushi
Books, col. Intermedio, mocidade, xuño 2019, 169 pp. (ISBN: 978-84-16884-23-0). ■
Tradución desta novela de misterio con toques de suspense e terror do aclamado escritor
Kenneth Oppel (Port Alberni, O Canadá, 1967), distinguida pola Canadian Library
Association como libro do ano 2016, na que aborda temas como a incapacidade e o
significado de ser normal no marco dunha familia. A través da voz de Steve, un rapaz con
problemas psicolóxicos a causa do seu nerviosismo e a súa sensibilidade, coñecemos a
súa historia a partir da chegada de Theo, un bebé que naceu cun grave problema cardíaco.
Steve e a súa irmá máis nova, Nicole, asisten á preocupación e ao desazo dos seus pais
ante os ditames médicos pouco favorábeis. Un día, a Steve pícalle unha avespa das que
ese verán invadiron a súa casa e descobre que é alérxico. Dende ese intre comeza a ter
soños recorrentes nos que se lle aparece unha sorte de anxo, que resulta ser a raíña das
avespas, prometéndolle que pode curar o bebé, “amañalo”, pero a cambio de algo: dar o
seu consentimento. Steve pénsao, pero ao ver que o bebé empeora e os seus pais sofren,
decide aceptar o trato, até que comprende as maléficas intencións desas criaturas e loita
para se volver atrás. Coa inesperada axuda do señor Ninguén, que fala coa súa irmá
Nicole, Steve debe enfrontarse ás avespas e arriscar a súa vida para que o seu irmán non
sexa substituído por un bebé “normal”. O texto vai acompañado das ilustracións de Jon
Klassen (Winnipeg, Manitoba, O Canadá, 1981), galardoado coa medalla Caldecott en
2013 e 2015. A negritude dos debuxos contribúe a acrecentar o ambiente tétrico do texto.
Oro, Begoña, A despensa máxica (La despensa mágica, 2014), trad. Isabel Soto, ilust.
Dani Montero, Vigo: Xerme, col. O barco de vapor. A banda do esquío, n.º 1,
prelectorado, 2019, 46 pp. (ISBN: 978-84-9854-708-5).
Primeiro episodio da serie intitulada “A banda do esquío”, formada por dous nenos, Aitor
e Ismael, dúas nenas, Irene e Nora, a súa mestra, Lisa, e Rasi, un esquío que é a súa
mascota. Trátase dun conto escrito por Begoña Oro (Zaragoza) cuxo texto se limita a
unhas poucas liñas, de redacción sinxela e palabras de uso frecuente, acompañado de
ilustracións de Dani Montero (Catoira, 1997) que reproducen a estética dos debuxos
animados. Nesta entrega os amigos reparan en que o esquío dá voltas á procura de algo
que parece non atopar até que descobren que tenta recuperar unha abelá que enterrou no
verán no patio do colexio para comela no inverno, cando non tivese alimento. Os cativos
observan entón que a abelá se converteu nun pequeno talo que dará lugar a unha árbore.
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Rasi alégrase porque terá un fogar e alimento, e os rapaces da banda pensan que todos os
soños poden facerse realidade, así que cada un soña co que máis lle gusta.
Recensións:
- María Navarro, “Didáctico e pedagóxico. Con forma desenfadada”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 727, “Libros”, 10 outubro 2019, p. VI.
Explica o argumento da obra protagonizada polo aventureiro esquío Rasi, que ten que
resolver un misterio cos seus colegas, e alude ao seu valor didáctico e pedagóxico, tanto
polo contido como pola forma, presentando unha narrativa moi desenfadada.
Pergaud, Louis, A guerra dos botóns (La Guerre des boutons, 1912), trad. Xoán Manuel
Garrido Vilariño e Mercedes Isabel Martínez Rodríguez, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 182, lectorado mozo, abril 2019, 332 pp. (ISBN: 978-849121-491-5).
Edición en papel desta novela de Louis Pergaud (Belmont, 1882-Fresnes-en-Woëvre,
1915) que reproduce a versión electrónica de 2010 dispoñíbel na páxina da Asociación
de Tradutores Galegos. O relato, estruturado en tres partes –“A guerra”, “Cartos!” e “A
cabana”–, considerado un clásico da literatura infantil e levado varias veces ao cinema,
céntrase na “guerra” que libran dúas bandas de cativos de vilas rivais, Lomberna e
Belráns, a finais do século XIX, cuxo botín adoita estar composto polos botóns dos que
os vencidos son despoxados a modo de humillación. Un e outro bando alternan as súas
vitorias e as súas derrotas, pero os de Longeverne, dirixidos por Leboreiro, case sempre
saen ben parados, máis cando se lle ocorre o brillante plan de recadar cartos para mercar
botóns e outros obxectos para axudar os posíbeis damnificados polas pelexas. Pero
Bacallo, un dos seus camaradas, do que ninguén se fía, primeiro pásalles a información
do seu agocho aos de Belráns e despois cóntalles aos adultos o que estiveron facendo.
Cando semella que a guerra vai chegar á fin, o armisticio non se asina. Ademais de
constituír unha alegación pacifista, represéntanse tamén os enfrontamentos contra a
autoridade que representan os proxenitores e a escola, nun mundo infantil no que os
cativos xogan a pracer sen vixilancia. Precedida dun limiar do autor, que declara a súa
intención de escribir un libro san, a un tempo galo, épico e rabelaisiano, numerosos
capítulos van encabezados por citas de autores como Michel de Montaigne, Henri IV,
Victor Hugo, Jean Racine, Otto von Bismarck, François Rabelais, Madame de Sévigné,
Sébastien-Charles Leconte, Arthur Rimbaud, Jean de La Fontaine, Charles Baudelaire,
Brantôme, Pierre de Ronsard, Pierre Corneille, José-Maria de Heredia e François de
Malherbe.
Perini, Franca, O colar de bágoas (L’infilatrice di lacrime, 2019), trad. Xosé Ballesteros,
ilust. Anna Pedron, Pontevedra: Editorial Kalandraka, col. MareMar, lectorado
autónomo, setembro 2019, 32 pp.(ISBN: 978-84-8464-483-5).
Franca Perini (Vicenza, 1964) conta neste álbum ilustrado, mediante frases breves e
evocadoras, as múltiples razóns que poden facer agromar bágoas produto da dor, a tristeza
e a decepción, co obxecto de achegarse á comprensión dos máis pequenos e axudar a
visibilizar os sentimentos e verbalizar o sufrimento. As bágoas son follas para representar
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a nostalxia do pasado; son cristais como as palabras nunca escoitadas; son de cera,
abondosas coma as inxustizas; son de caramelo polos agasallos que nunca se recibiron ou
chegaron tarde; son pétalos de flores polo primeiro amor non correspondido; son de resina
por todas as árbores cortadas para ser substituídas por edificios; son de area polas horas
roubadas a un amiga; son migallas de pan por un barco que nunca chegou á orela. Alguén
as insire para formar un colar, deixando outras, as bágoas de alegría, á beira do camiño
para que sexan recollidas por outras mans. As ilustracións de Anna Pedron (Vicenza,
1984), que combinan debuxos a lapis e fondos en acuarela en cores pastel, realzan o ton
poético do texto e mostran todas as idades das persoas a través de primeiros planos. A
obra foi finalista do XI Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados.
Pfister, Marcus, O peixe Arcodavella (Der Regenbogenfisch, 1992), trad. Iago Nicolás
Ballesteros, ilust. do autor, Pontevedra: Editorial Kalandraka, col. Tras os montes,
lectorado autónomo, maio 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-8464-417-0).
Álbum escrito e ilustrado por Marcus Pfister (Berna, 1960), considerado xa un clásico
contemporáneo polos múltiples premios que acadou e a súa tradución a diversas linguas.
O peixe protagonista, que brilla en alta mar coas súas escamas con todas as cores do arco
da vella, é a envexa dos demais peixes, mais por non saber compartilas cando llas piden
queda só. Para poder ser feliz, grazas á axuda do polbo moi sabio, aprende a agasallar os
demais peixes coas súas escamas de cores, de forma que só lle queda unha. A cambio é
feliz ao compartir cos seus compañeiros. As acuarelas que acompañan o texto resaltan o
brillo das escamas, exclusivas do protagonista ao primeiro e repartidas entre todos os
peixes contra o final.
Recensións:
- Carmen Ferreira, “Clásicos contemporáneos do álbum: Marcus Pjister”, El Correo
Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 2019, p.
Dálle a benvida a este álbum luminoso e colorido que chega da man de Kalandraka e
destaca a traxectoria do deseñador gráfico e publicista Marcus Pfister, sinalando que
comezou na literatura en 1986. Apunta ademais que a historia presenta unha magnífica
ensamblaxe de texto e ilustración. Logo dá conta do seu argumento que trata dun peixe
que é envexado polos demais e que, coa axuda do polbo sabio, aprende a agasallar os
peixes coas súas escamas de cores.
Reina, Cristina, Mellores amigos (Mejores amigos, 2019), trad. Vanesa López García,
ilust. Lidia J. Duarte, Madrid: Jaguar, col. Miau, prelectorado, marzo 2019, 24 pp. (ISBN:
978-84-17272-94-4).
Álbum infantil no que con pouco texto e ilustracións a dobre páxina completa, Cristina
Reina (Madrid, 1984) e a debuxante Lidia J. Duarte abordan o tema da amizade.
Desenvólvese un diálogo entre un neno e a súa nai para que esta dea resposta ás súas
preguntas sobre como identificar quen é o seu mellor amigo. Deste xeito, a nai indícalle
que debe ser alguén que o comprenda, o escoite, o console, o protexa, o coide, o abrace,
comparta con el momentos divertidos, lle pida perdón se cómpre... O texto recorre ás
rimas internas e ao ton humorístico do cativo para se axeitar á competencia dos posíbeis
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oíntes ou lectores, e as ilustracións reforzan o ton infantil grazas ás cores vivas, aos
pequenos detalles espallados polas páxinas (como os ratos que van aparecendo) e á
insistencia en reforzar as expresións.
Román, José Carlos, Un estraño agasallo (Un extraño regalo, 2019), ilust. Silvia
Álvarez, Vigo: Triqueta verde, prelectorado e lectorado autónomo, novembro 2019, 38
pp. (ISBN: 978-84-949231-9-7).
Conto ilustrado de José Carlos Román (Cádiz, 1972) no que non consta o nome do
tradutor ou tradutora. A trama arrinca coa chegada dun gran paquete á oficina de correos.
Don Ourizo, a señora Mofeta, o Colibrí, dona Curuxa e o señor Raposo preséntanse ante
o carteiro seguros de que lles pertence. Pero non é para ningún deles. Intrigados, os
animais do bosque deciden seguir o carteiro na súa ruta e descobren que é da pequena
musaraña, e entran na súa casa molestos, agredíndoa coa súa soberbia, dicíndolle que ao
ser fea, pequena e sen amigos non pode recibir un paquete tan bonito. Sen dicir nada, a
musaraña saca os obxectos que contén o paquete: un agasallo para cada un dos animais.
Estes, avergoñados, reflexionan sobre o sucedido e comprenden o seu erro, de maneira
que van onda ela con outro agasallo: un espello no que cando a musaraña se mira descobre
o preciosa que é. O relato utiliza unha estrutura acumulativa e unha fórmula que se repite:
“Que si, que non; que non, que si. Podería ser teu, mais non é para ti”, para facilitar a
participación do lectorado. Da historia despréndese a necesidade de respectar os demais,
desterrar os prexuízos e pedir perdón polos erros. As ilustracións de Silvia Álvarez
(Ceiba, Honduras) están realizadas con ceras de cores e cores vivas e brillantes.
Referencias varias:
-Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Entre as propostas literarias recomendadas para o Nadal, pertencentes á literatura galega,
figuran Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se di que seducirá os lectores; o
novo volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en homenaxe ao barco de
Greenpeace, con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero; o álbum A fraga do meu
avó, de Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación dos bosques autóctonos;
Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha denuncia do plástico que
invade o planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que mostra as viaxes das
sementes para continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á publicación en galego do
título que pecha a triloxía da famosa personaxe Pippi Mediaslongas, onde a heroína
conduce os lectores até a illa na que o seu pai é un poderoso rei. Na parte superior da
páxina reprodúcense tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto; Xa
voooou! (2016), de Susana Peix; Un estraño agasallo, de José Carlos Román; e Toma
desfeita, de Jeff Kinney, segundo título do Diario de Greg en galego.
Saint-Exupéry, Antoine de, O Principiño, trad. Laura Castro, ilust. Joaquín Porcar,
Barcelona: Adapta, lectorado autónomo, setembro 2019, 117 pp. (ISBN: 978-84-9494516-8).
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Edición desta obra clásica de Antoine de Saint-Exupéry (Lión, 1900-Mar Mediterráneo,
1944) que presenta o texto adaptado á lectura fácil, un traballo de Javier Alcázar Colilla.
A lectura fácil ten como obxectivo que os contidos das obras literarias sexan accesíbeis,
en particular a persoas con discapacidade intelectual, persoas maiores, poboación
inmigrante con escaso dominio do idioma, persoas sen estudos que non saben ler nin
escribir, e, por extensión, a toda a poboación, cando se enfronta a textos de certa
complexidade. Con tal obxecto, simplifícanse a puntuación, os contidos, o vocabulario.
O ilustrador Joaquín Porcar (Castelló de la Plana) recrea as imaxes do texto orixinal
francés obra do propio autor para que sirvan de apoio, doadas de entender e cun
significado relevante. A edición vai acompañada duns breves capítulos iniciais con
información sobre a vida do escritor e a importancia do relato.
Sánchez Ibarzábal, Paloma, A historia de Nuk (Historia de Nuk, 2012), trad. Laura
Sousa Sánchez, ilust. Natascha Rosenberg, Madrid: Narval Editores, lectorado autónomo,
marzo 2019, 29 pp. (ISBN: 978-84-949282-7-7).
Álbum ilustrado, en tapa dura, escrito por Paloma Sánchez Ibarzábal (Madrid, 1964) e
que ofrece unha explicación poética do percorrido que fai unha semente dende que cae
da árbore até que se converte nunha nova planta, namentres voa polo mundo empuxada
polo vento e se pregunta pola súa identidade: non sabe se é un paxaro, unha abella, unha
folla, unha folerpa de neve ou un gran de area. Tras unha tormenta, Nuk queda atrapada
debaixo dunha pedra sen poder moverse e sente frío, soidade e medo; nese intre a terra
abrázaa e Nuk queda durmida. Cando esperta, renace e observa que mudou por completo.
As ilustracións de Natascha Rosenberg (Múnic), realizadas con lapis de colores e
acuarelas, recréanse nos escenarios naturais, que contrastan co corpo branco de Nuk, para
incidir na mensaxe que se pretende transmitir: a importancia do ciclo da vida e a busca
da identidade persoal.
Sanjuán, Emilio, Carlos Baza, “Cabaza” (Carlos Baza, “Cabalaza”, 2006), trad. Ana
Fachal, ilust. Mª Luisa Torcida, Madrid: Bruño, col. Alta mar, n.º 41, lectorado autónomo,
2019, 163 pp. (ISBN: 978-84-696-2566-8).
Narración humorística de Emilio Sanjuán (Madrid, 1948), estruturada en dezaoito
capítulos titulados, na que se contan diversas anécdotas protagonizadas por Carlos Baza,
un rapaz ao que todos lle chaman Cabaza polo burricán que é, coñecido polas súas
trasnadas constantes das que son vítimas o seu mestre e os habitantes da súa vila. Un día
aparéceselle o pequeno xenio Al-falfa, un ser diminuto con escasas habelencias, co cal
vive unha serie aventuras que dan pé a múltiples equívocos e aos correspondentes castigos
para Cabaza. Para que aprenda, Al-falfa explícalle que todos os xenios imitan os seus
amos, de aí que o rapaz comece a ser consciente do seu mal comportamento e mellorar
día tras día até se volver responsábel e conseguir salvar o seu pai dun accidente. Neste
intre os dous amigos despídense, pois Al-falfa debe volver ao país de Caramba. María
Luisa Torcida (Oviedo, 1963) completa o relato con ilustracións bitonais en gris e verde
que mostran as peripecias do protagonista e do pequeno xenio. O volume complétase cun
obradoiro de lectura de Carlos Álvarez.
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Santos, Care, Medo (Miedo, 2019), trad. Mª Xesús Gómez, A Coruña: Rodeira, col.
Periscopio, n.º 22, mocidade, febreiro 2019, 281 pp. (ISBN: 978-84-8349-558-2).
Terceira entrega da triloxía de Care Santos (Mataró, 1970), que arrincou con Mentira
(Premio Edebe de Literatura Xuvenil, 2015) e continuou con Verdade (2017), na que o
protagonista é Éric e o relato en primeira persoa dos feitos que marcaron a súa vida. Neste
caso abórdase a sensación de medo que implica enfrontarse ao futuro, cunha cita inicial
tomada do relato de medo A pata de mono, de W. W. Jacobs e cunha nota preliminar
sobre o suicidio. Se en anteriores entregas a historia se centrou na procedencia social
humilde de Éric; na súa infancia sen pais; no seu paso por un centro de menores tras ser
acusado de asasinato; na súa posta en liberdade e no nacemento da súa relación amorosa
con Xenia, a presente entrega arrinca co seu traballo como lector en voz alta para Hugo,
un rapaz cego, a súa colaboración coa policía e a súa vida independente nun piso. Ao
tempo, complétanse aspectos do seu pasado, como a súa relación coa familia e con Xenia,
feitos que se entrelazan coa historia Hugo, un rapaz pertencente á clase alta de Barcelona
que cre que a súa vida xa non vale para nada por ser cego e tenta suicidarse para fuxir da
sobreprotección da súa familia e do seu abatemento. Éric non esquece de onde vén e segue
empeñado en aclarar a morte do seu curmán Ben a mans do clan dos Medina e en librar
o seu barrio do seu control, de maneira que participa na operación policial argallada polo
sarxento Roig que porá en xogo a súa vida. Os capítulos de curta extensión contribúen a
outorgarlle dinamismo á trama, que acolle ademais temas como os celos na parella, o
tráfico de drogas, a reinserción, o peso da sociedade patriarcal.
Sierra i Fabra, Jordi, Berta Mir detective. O caso do papagaio que falaba de máis (Berta
Mir detective. El caso del loro que hablaba demasiado, 2011), trad. Xesús Domínguez
Dono, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa oeste, mocidade e lectorado adulto, outubro
2019, 321 pp. (ISBN: 978-84-9151-403-9). ■
Edición en galego da segunda entrega da saga creada por Jordi Sierra i Fabra (Barcelona,
1947) que se iniciou con Berta Mir detective. O caso do falso accidente (2018) publicado
tamén por Galaxia. A protagonista é narradora da novela é Berta Mir, unha moza de
dezaoito anos que decide coller as rendas da axencia de detectives do seu pai para asegurar
os ingresos da familia e poder coidalo, logo de que sufrise un falso accidente que o deixou
prostrado nunha cama, peripecias que se contaron na primeira novela. Unha anciá de
oitenta e dous anos, Claudia Dalmau, aparece no despacho cando Berta está desesperada
pola falta de cartos e contrátaa para que atope o seu papagaio roubado, a súa única
compaña. O caso, que a ocupa durante seis días, aos que se lles dedica senllos capítulos,
lévaa a descubrir os segredos da adiñeirada familia Dalmau, entre eles, a morte do
primoxénito en estrañas circunstancias e a desaparición do irmán da anciá. Ao tempo,
Berta pescuda sobre a existencia dunha rede ilegal de importación de animais exóticos, o
que a levará a poñer en risco a súa vida e a ser salvada polo policía Alfredo Sanhellí,
amigo do seu pai. Así mesmo, Berta fala das súas inquedanzas persoais –a preocupación
polo seu pai; a enfermidade da súa nai, ausente da súa vida, á que lle acaban de
diagnosticar un cancro; a falta de afecto da súa avoa– e vive a súa primeira actuación
profesional co grupo musical que ten cos seus amigos, entre os que se atopa Marcos, o
rapaz do que está namorada en segredo. O texto presenta un estilo áxil e combina as
características da novela de detectives coa novela iniciática, ademais de criticar o tráfico
de animais exóticos e especies ameazadas.
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Stower, Adam, O rei Cuu (King Coo, 2017), trad. Moisés Barcia, ilust. do autor, Cangas
do Morrazo: Sushi Books, col. Intermedio, lectorado autónomo, 2019, 169 pp. (ISBN:
978-84-16884-26-1). ■
Novela de aventuras e humor do escritor inglés Adam Stower na que un narrador en
terceira persoa conta as peripecias do protagonista, Ben Pole, un neno que sofre o acoso
do abusón da súa escola, Monty Grabbe, o fillo do alcalde da vila, e da súa banda, polo
cal sempre tenta pasar inadvertido. Un día, ao escapar da súa persecución, acaba nunha
calella cega e refúxiase debaixo dun contedor onde atopa un túnel que o conduce a un
bosque descoñecido. Nel coñece o rei Cuu, un ser cunha longa barba que resulta ser unha
nena. Cuu vive coa súa mascota Herbert, un wombat, nunha cabana construída sobre as
árbores, arrodeada de tobogáns e numerosas trampas. Grazas a ela, Ben logra defenderse
por fin do odioso Monty. As ilustracións en branco e negro completan a historia con
debuxos explicativos que lle outorgan dinamismo. Mesmo nun dos capítulos se recorre a
presentar o relato segundo as convencións da banda deseñada.
Tanco, Miguel, Conta comigo (Cuenta conmigo, 2019), trad. Maruxa Zaera Landeira,
ilust. do autor, A Coruña: Editorial Bululú, lectorado autónomo, outubro 2019, 40 pp.
(ISBN: 978-84-949549-8-6).
Álbum de Miguel Tanco (Badajoz, 1972) que mestura unha historia de ficción narrada en
primeira persoa cun contido didáctico. A protagonista observa que todos na súa casa teñen
unha paixón: ao seu pai encántalle pintar; á súa nai examinar insectos; o seu irmán adora
a música. Así que decide buscar a súa. Tras algunhas probas decídese polo que de verdade
lle gusta: as matemáticas. Dende ese intre explica como ve o mundo a través delas: as
curvas nos tobogáns, os polígonos no parque, os conxuntos cando come.. As páxinas
finais reproducen o seu caderno con anotacións referidas ao que son os fractais, os
polígonos, os círculos concéntricos, os tipos de curvas, as figuras sólidas, as traxectorias
e os conxuntos. As dinámicas ilustracións, realizadas con tinta e acuarelas, completan o
que non se di no texto e presentan o mundo dende a ollada da protagonista.
Referencias varias:
-Olalla Sánchez, “Apostas outonais para todos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 1.230, “Literatura”, 6 novembro 2019, p. 6.
Entre as propostas pertencentes á literatura galega que se inclúen nesta sección, cóntanse:
Conta comigo (Bululú), de Miguel Tanco, un libro sinxelo e humorístico para se achegar
ás matemáticas a través dunha nena; O lobo de area, de Åsa Lind; O grupo, de An Alfaya;
Lobísimo do saco. Tres titiritadas, de Bernardino Graña; e Vinte mil leguas baixo os
mares, de Jules Verne, do que destaca o prólogo de Ledicia Costas.
Valencia, Beto, Distinta, (Distinta 2019), ilust. Sozapato, trad. Manuela Rodríguez,
Pontevedra: Kalandraka editora, col. Demademora, xaneiro 2019, prelectorado e
lectorado autónomo, 32 pp. (ISBN: 978-84-8464-64-440-8).
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Tradución dende o castelán deste álbum de Beto Valencia (Quito, 1973) e a ilustradora
Sozapato (Sofía Zapata Ochoa, Quito, 1984) no que conta a historia de Lúa, unha cativa
que se sente diferente pois, ao contrario do que lle pasa ao resto da xente, non lle importa
madrugar para escoitar as nubes da mañá; bambéase nos brazos xigantes que xorden do
mar mentres os adultos discuten reclamando máis espazo nas rúas do centro; foxe do
compás da rutina escoitando no vento unha sinfonía de cores; xoga coa chuvia, a lúa e as
ovellas. Cun fío argumental pouco explícito e que se basea na sucesión de frases, abórdase
dende unha perspectiva optimista o feito de se sentir unha persoa distinta, así como o
poder da imaxinación, o cal se reforza con imaxes moi impactantes nas que predominan
a cor e os símbolos. As ilustracións a dobre páxina diferencian o optimismo de Lúa,
reflectido con cores vivas e brillantes, do pesimismo dos adultos na cidade, plasmado en
tons apagados, escuros y tristes. O álbum foi finalista no X Premio Internacional
Compostela de Álbum ilustrado.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Gozando a vida. Lección de optimismo”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, “Libros”, 7 marzo 2019, p. VI.
Comentarios da obra que ten como protagonista a Lúa, unha nena que se nega a aceptar
o aburrimento da rutina e que muda as cousas que aborrecen por xestos emocionantes.
Afirma que o escritor emprega un profundo lirismo e metáforas para achegar fermosas
imaxes e salienta o traballo da ilustradora.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita a
novela Distinta de Beto Valencia.
Ventimiglia, Paula, Morriña, A Coruña: Hércules de Edicións, col. Novas lecturas de
Hércules, marzo 2019, prelectorado, 24 pp. (ISBN: 978-84-949843-4-1).
Álbum exclusivamente gráfico, sen texto, que a ilustradora arxentina Paula Ventimiglia
(Bos Aires) dedica ao tema da emigración. A narración comeza con imaxes que refiren
unha infancia feliz na aldea que se ve truncada de xeito traumático. Esta ruptura
visualízase cunha ilustración na que a nena está rodeada de trazos negros que a ameazan
e a intimidan. Despois virá a despedida dolorosa e a viaxe. A vida no país de acollida é
moi diferente: vive nunha cidade, hai traballo e diversións, novas amizades, pasan os anos
e a obra remata cunha evocación da aldea. As imaxes están debuxadas con trazos grosos
de cor negra sobre manchas de cor café. A única concesión cromática está reservada á
protagonista, que loce a cor vermella nas meixelas, a saia e o pano. A ilustración da
cuberta céntrase na moza que está sentada sobre a maleta con actitude de espera e
incerteza, envolvendo o seu corpo cos brazos, coma se pretendese defenderse do
descoñecido, mentres que na pequena imaxe da portada se insire unha maleta sobre un
plano coa forma dunha bágoa. As gardas acollen fotografías simulando un álbum con
recordos dos ausentes.

849

Recensións:
- Carmen Franco, “Deixamos lonxe a terra, levamos a morriña”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 xuño 2019, p. 7.
Indica que este álbum ilustrado é “unha narrativa exclusivamente visual” da ilustradora
arxentina Paula Ventimiglia, quen homenaxea os emigrantes. Analiza a técnica plástica
empregada e como as ilustracións reflicten a temática e o trauma causado a través dos
trazos negros e doutros elementos. Tamén comenta a importancia das gardas que amosan
fotografías simulando un álbum familiar.
Referencias varias:
- Laura Caamaño “Novas achegas de Hércules Edicións”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Dá conta da publicación de tres novidades por parte de Hércules de Edicións, dentro da
colección “Novas lecturas de Hércules”: Conto da travesía das Musas, arredor da
liberdade, os afectos e os recordos, de João Pedro Mésseder; Filippa&Compañía. Piano
á fuga, de Juha Virta e ilustradora Marika Maijala, unha obra chea de humor e situacións
disparatadas seleccionada nos White Ravens 2016; e Morriña, de Paula Ventimiglia, que
indaga sobre a soidade provocada polo abandono forzado da terra.
- Mónica V Lopo, “Morriña’ a golpe de tango”, La Región, “Vida”, n.º 2.399, “En
confianza”, 16 xuño 2019, pp. 2-3.
Logo dunha breve achega biográfica, realízase unha entrevista na que fala do proceso de
creación desta obra gráfica como homenaxe a seus avós, do argumento, da técnica plástica
que mestura tintas chinesas, acuarelas e gouache; e dos seus proxectos futuros.
Verne, Jules, Vinte mil leguas baixo dos mares (Vingt mille lieues sous les mers, 1869),
prólogo de Ledicia Costas, trad. Mercedes Pacheco Vázquez e Llerena Perozo, ilust. Dani
Padrón, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xabarín, lectorado mozo, outubro 2019,
441 pp. (ISBN: 978-84-9121-587-5).
Nova edición deste clásico de Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905) que recupera a
tradución publicada en 2003 na editorial Ir Indo co engadido do prólogo de Ledicia Costas
(Vigo, 1979) e as ilustracións de Dani Padrón (Ourense, 1983), que emprega a estética
dos debuxos animados e ofrécelle unha interpretación máis infantil ao texto. No prólogo,
Costas define a novela como unha epopea mariña que mestura aventuras, ciencia,
progreso e fantasía. Repara ademais no curioso que resulta que o Capitán Nemo chegase
a Vigo na ficción literaria o 18 de febreiro de 1868, e, anos despois, o fixese tamén o seu
creador, en 1878 e 1884. A novela, narrada en primeira persoa polo profesor francés
Pierre Aronnax, un notábel biólogo mariño, conta a viaxe nunha fragata que este
emprende xunto co seu axudante Conseil e o experto arpoador Ned Land, co obxecto de
perseguir o monstro Narval. Logo dun accidente, os tres caen prisioneiros do Capitán
Nemo e son conducidos polos océanos a bordo do submarino Nautilus, onde acceden a
múltiples segredos e coñecen a mítica Atlántida.
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Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Apostas outonais para todos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 1.230, “literatura”, 6 novembro 2019, p. 6.
Entre as propostas pertencentes á literatura galega que inclúe nesta sección Olalla
Sánchez cóntanse: Conta comigo (Bululú), de Miguel Tanco, un libro sinxelo e
humorístico para se achegar ás matemáticas a través dunha nena; O lobo de area, de Åsa
Lind; O grupo, de An Alfaya; Lobísimo do saco. Tres titiritadas, de Bernardino Graña; e
Vinte mil leguas baixo os mares, de Jules Verne, do que destaca o prólogo de Ledicia
Costas.
Vila Sexto, Carlos, As crónicas do viaxante. Libro II: O cuarto imposible (Las crónicas
del viajante. Libro II: La habitación imposible, 2019), trad. Belén Rodríguez Suárez, A
Coruña: Rodeira, mocidade, marzo 2019, 367 pp. (ISBN: 978-84-8349-559-9).
Segunda entrega da triloxía creada por Carlos Vila Sexto (A Coruña, 1977) que se
caracteriza porque cada unha delas está construída segundo as características dun xénero
diferente. Así, se a primeira novela, O pasaxeiro 19 (2018) se encadraba no xénero
fantástico, esta segunda bota man das características dun clásico relato de terror arredor
dunha casa encantada na que acontecen crimes sen explicación plausíbel, segundo o
modelo das obras de Agatha Christie. En O cuarto imposible acláranse as incógnitas da
anterior entrega, ademais de presentar outras que se desvelarán na seguinte. O
protagonista da serie é Miguel Sardes, un mozo orfo de pais que ignora as súas orixes,
pois foi criado pola súa avoa, cunha cicatriz no peito e unha tatuaxe do arcanxo San
Miguel pisando a cabeza do diaño. A trama desenvólvese en 2004, cando Miguel, que se
dedica a estafar persoas anciás, debe fuxir da Coruña da persecución duns traficantes de
drogas, de maneira que se ve obrigado a aceptar o traballo que lle ofrece o misterioso
Vicente Noguera canda seis persoas máis –Julia Semper (experta en arte), Ricardo Ávila
(perito xudicial), Dante (informático), Cruz (experto en mobles), Katia (experta en armas)
e Alba Docampo (bibliófila) e personaxe da entrega anterior– para taxar as obras de arte
do pazo Quiroga, situado nas montañas de Lugo e adquirido por un descoñecido
millonario. Xa no pazo, Miguel decátase de que a mansión agocha un gran misterio. Á
parte de estar incomunicados, pois non hai cobertura para os móbiles nin Internet, reina
un intenso cheiro a xofre, aparéceselle seguido unha nena cunha moneca cantando unha
canción de piratas e no enorme espello do cuarto principal ve a imaxe dunha muller. As
mortes comezan a producirse: primeiro Noguera e despois Cruz e Ricardo, e o grupo
pescuda para descubrir quen é o asasino, os segredos que agocha o pazo e a verdadeira
identidade do seu propietario, Eduardo Quiroga. Ao cabo, os personaxes comprenden que
existe unha conexión entre as súas vidas e Miguel atopa a forma de abandonar o pazo e
mudar todo o acontecido: viaxar ao pasado atravesando o Espello de Bágoas. A narración,
estruturada en seis capítulos, á súa vez divididos en secuencias, máis un epílogo, presenta
un desenlace en suspenso ou cliffhanger, co fin de xerar unha tensión psicolóxica no lector
que aumente o seu desexo de avanzar na trama. O discurso decántase polo visual, sen
achegar excesivos datos sobre os personaxes, profusión de diálogos, constantes xiros da
acción e un ritmo trepidante.
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Vila Sexto, Carlos, As crónicas do viaxante. Libro III: O corazón do diaño (Las crónicas
del viajante. Libro III: El corazón del diablo, 2019), trad. Belén Rodríguez Suárez, A
Coruña: Rodeira, mocidade, outubro 2019, 334 pp. (ISBN: 978-84-8349-575-9).
Última entrega da triloxía creada en castelán por Carlos Vila Sexto (A Coruña, 1977),
caracterizada porque cada unha das entregas adopta os recursos propios dun xénero
diferente. Así, se a primeira, O pasaxeiro 19 (2018) utilizaba as claves da novela
fantástica, e a segunda, O cuarto propio (2019), facía o propio coas dos relatos de terror
e misterio, a terceira responde ao modelo da narración de piratas. O protagonista, Miguel
Sardes, viaxa ao pasado cruzando o Espello de Bágoas do pazo Quiroga e aparece en 1798
coa misión de asasinar o dono da mansión, Eduardo Quiroga, que en realidade é o temíbel
pirata coñecido como Diaño, impedir que asasine as súas fillas e destruír a xema maldita
que leva no peito no canto de corazón. Miguel chega a Cabo Lázaro, unha cidade sitiada
e totalmente devastada polos ataques piratas e cuxos habitantes sofren a represión do cruel
e sanguinario militar Sebastián Salgado para conseguir que alguén confese a identidade
do pirata. Tras moitas peripecias, Miguel non dá impedido o crime, aínda que o
responsábel é outro personaxe da historia. Nun xiro da trama, Miguel emprenderá unha
nova viaxe ao pasado para axudar o sacerdote xesuíta Henrique Do Porto, encargado de
recuperar para a Igrexa poderosos obxectos con poderes máxicos, e evitar que Eduardo
Quiroga chegue á vida adulta. Estruturada en catro capítulos, á súa vez divididos en
secuencias, máis un epílogo conclusivo, a historia utiliza con profusión o recurso
narrativo ao final en suspenso ou cliffhanger, co fin de xerar unha tensión psicolóxica no
lector que aumente o seu desexo de avanzar na trama. Así mesmo, o discurso decántase
polo visual, sen achegar excesivos datos sobre os personaxes, que se retoman de
anteriores entregas; profusión de diálogos, constantes xiros da acción, un ritmo trepidante
e un desenlace inesperado.
Virta, Juha, Filippa & Compañía. Piano á fuga (Filippa & Kumppanit. Piano Karkaa,
2015), trad. Anu Pitkanen e Charo Baleirón, ilust. Marika Maijala, A Coruña: Hércules
de Ediciones, col. Novas lecturas de Hércules, lectorado autónomo, marzo 2019, 32 pp.
(ISBN: 978-84-9491-7684-7). ■
Álbum con texto de Juha Virta (Turussa, 1970) e ilustracións de Marika Maijala
(Helsinki, 1974), publicado orixinalmente en finlandés, seleccionado entre os 200 títulos
de 60 países diferentes da Internationale Jugendbibliothek para o seu catálogo The White
Ravens de 2016, que ademais tamén obtivo o recoñecemento do Finish Book Art
Committee como un dos libros infantís máis bonitos do país en 2015. A historia arrinca
cando Filippa e os seus amigos, o asno Antero e o gato Durmiñón, atopan un piano no
patio da casa da rapaza. Malia descoñeceren como chegou até alí, todos tiran proveito del:
Durmiñón utilízao para botar a sesta e o asno Antero como mesa para atender os clientes
do seu café quiosco, de modo que Filippa, ve frustrado o seu desexo de tocalo e marcha
enfadada. Ao tempo, o propietario do piano, membro da orquestra Concertos a Moreas,
tamén se anoxa pola perda até que atopa a Filippa tocando a harmónica, e xuntos acaban
tocando cancións. A través desta trama abórdanse emocións como a frustración e o
enfado, e tamén valores como a amizade, o perdón e a colaboración para axudar o
próximo. As ilustracións, cargadas de detalles e realizadas con ceras de cores, trazos
irregulares e cores vivas, presentan os personaxes e os obxectos en diferentes posicións
en fondos de tonalidade uniforme e transmiten alegría e dinamismo.
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Referencias varias:
- Laura Caamaño “Novas achegas de Hércules Edicións”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Dá conta da publicación de tres novidades por parte de Hércules de Edicións, dentro da
colección “Novas lecturas de Hércules”: Conto da travesía das Musas, arredor da
liberdade, os afectos e os recordos, de João Pedro Mésseder; Filippa&Compañía. Piano
á fuga, de Juha Virta e ilustrada por Marika Maijala, unha obra chea de humor e situacións
disparatadas seleccionada nos White Ravens 2016; e Morriña, de Paula Ventimiglia, que
indaga sobre a soidade provocada polo abandono forzado da terra.
Viso, José Francisco, Don Caracol Detective e o misterio do gallipato (Don Caracol
Detective y el misterio del gallipato, 2016), trad. Ana Fachal, ilust. Lluís Filella, Madrid:
Bruño, col. Alta mar, n.º 40, lectorado autónomo, 2019, 121 pp. (ISBN: 978-84-6962565-1).
Edición en galego da entrega dunha serie creada en 2006 por José Francisco Viso
(Córdoba, 1961) protagonizada por don Caracol, un detective emparentado co famoso
londiniense Carlos-Col. Nesta aventura, un narrador clásico en terceira persoa conta como
don Caracol convoca a todos os animais no claro da charca porque, a pesar das chuvias,
está seca. Tras moitas pescudas, descobren que o culpábel é o liscanzo quen, arrepentido,
pide desculpas e todos organizan unha gran festa. O relato vai acompañado das
ilustracións bitonais de Lluís Filella (Barcelona 1961), que poñen en imaxes os distintos
animais e as escenas que protagonizan. O volume complétase cun taller de lectura de
Carlos Álvarez de Eulate con preguntas sobre o texto e xogos coa lingua.
Wa Thiong’O, Ngȗgȋ, A revolución vertical ou por que os seres humanos camiñan
ergueitos (The Upright Revolution, 2016), trad. Xosé Álvarez Alonso, ilust. Agustín
Comotto, Vigo: Editorial Galaxia, col. Varios, n.º 126, mocidade e lectorado adulto,
marzo 2019, 96 pp. (ISBN: 978-84-9151-307-0).
Fábula de estilo clásico que, segundo se explica na introdución que abre o volume, foi
escrita orixinalmente por Ngȗgȋ Wa Thiong’O (Kamiriithu, Kenia, 1938) en kikuyu, a
lingua da familia bantú que emprega o maior grupo étnico de Kenia, e traducida ao inglés
polo propio autor, texto de referencia para esta versión en galego na que tamén se inclúe
a historia na lingua orixinal. Indícase tamén que o relato conta con traducións a máis de
oitenta idiomas do mundo, a modo de homenaxe á tradición da literatura oral e en voz
alta, e que o seu autor é un intelectual ao servizo do seu pobo, implicado na loita dos
movementos de esquerdas e partidario da unión do pacifismo, o antiimperialismo, o
feminismo e o combate contra o racismo e o neoescravismo en calidade de movemento
global conxunto. A fábula céntrase nos tempos remotos nos que os seres humanos
camiñaban como o resto de criaturas con catro extremidades e eran máis rápidos ca a
lebre, o leopardo ou o rinoceronte. Foi entón cando as partes do corpo humano discutiron
cal delas tiña a función máis importante. Os brazos e as pernas argallaron unha
competición para ao cabo quedaren convencidos de que todos os órganos teñen valor
porque desenvolven cadansúa función, todas elas igual de fundamentais. No epílogo
inclúese información sobre o autor, exiliado en California, onde exerce de catedrático
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dende finais dos anos 70 tras pasar pola prisión a causa dunha obra de teatro, e escritor
en kikuyu, a súa lingua materna. O texto vai acompañado das ilustracións de Agustín
Comotto (Bos Aires, 1968), inspiradas na estética africana polas cores e as figuras
empregadas e capaces de traducir a imaxes o simbolismo do relato.
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VII.1.5. ANTOLOXÍAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VII.2. POESÍA
VII.2.1. POETAS GALEGOS
Alfaya, An, Soleando, ilust. Imma de Batlle, Vigo: Galaxia, col. Árbore, lectorado
autónomo, setembro 2019, 88 pp. (ISBN: 978-8491-513-88-9).
Proxecto colaborativo entre An Alfaya (Vigo, 1964) e a ilustradora catalá Imma de Batlle
(Xirona), que, segundo se explica no limiar que abre o volume, consistiu no envío por
WhatsApp dunha ilustración consistente nun sol que a escritora lle devolvía acompañada
dun poema antes das doce da noite do mesmo día, e viceversa. O resultado final recolleuse
neste libro que acolle corenta e sete composicións, ás veces dialogadas, ás veces
interrogativas, nalgún caso rimadas e con métricas variadas. Todas elas presentan como
fío común a presenza do sol e acollen elementos como o humor, a vida cotiá, a poesía
narrativa, críticas para reflexionar, xogo, natureza, emocións... A proposta plástica da
ilustradora está realizada a dúas tintas (laranxa e negra), con trazos marcados e elementos
sinxelos e, no entanto, recoñecíbeis e evocadores.
Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “Magos de mil sueños de tinta”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, “El
proceso creativo de un libro”, 3 novembro 2019, p. 40.
Nun artigo sobre o proceso creativo dun libro, fai alusión a Soleando.
Andrés, Támara, Irmá paxaro, ilust. María Montes, Arzúa: Cuarto de Inverno, col.
Xuvenil, mocidade e lectorado adulto, 2019, 75 pp. (ISBN: 978-84-09-15875-1).
Volume que quedou finalista no I Premio María Victoria Moreno. Ábrese con dúas citas
de María Victoria Moreno e Mara Wilson que estabelecen o sentido da perda e a
enfermidade que desenvolverá o poemario. A seguir, preséntase un poema narrativo
centrado na infancia e na vida compartida entre dúas irmás até o momento da ruptura
emocional entre ambas e a dor da separación. Retrátase así unha infancia xuntas, con
xogos e experiencias compartidas a través da imaxinación, pero tamén con dolorosos
segredos e golpes que conforman un Catalogo Mundial Onomatopeico e un exercicio de
nostalxia sobre o perdido, palabras, recordos, así como sobre o propio proceso de
separación e perda da complicidade coa irmá paxaro perdida. As ilustracións de María
Montes (A Coruña) ofrécenlles forma visual ás imaxes e metáforas do corpo expresadas
por Tamara Andrés (Combarro, 1992) con recursos como a sonoridade, marcada polo son
dos paxaros, as cancións e os silencios.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Medrar no miño. Voar en liberdade”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 16 decembro 2019, p. 6.
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Indica que este “fermoso” poemario, xunto con Be water, de Antía Yáñez, finalistas do I
Premio María Victoria Moreno, inician a andaina do novo selo editorial Cuarto de
Inverno, dirixido por Andrea Jamardo e David Cortizo. Comenta que ambos son escritos
por mulleres e que deitan unha ollada feminina sobre a identidade ou o ecoloxismo. Logo
de realizar un percorrido da traxectoria literaria da autora, comenta que este poemario,
que é unha aposta decidida e valente pola lírica como canle emocional, percorre a relación
cómplice entre dúas irmás dentro do ecosistema familiar. Tamén salienta as ilustracións
que mostran metamorfose da irmá. Por último, indica as tres liñas de publicación (infantil,
xuvenil e adulta) cunha “diversidade” de propostas.
Referencias varias:
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita o
poemario Irmá paxaro de Támara Andrés.
Castaño, Yolanda, Sementes viaxeiras, ilust. Xosé Tomás, Ferrol: Edicións Embora, col.
Fardel dos soños, lectorado mozo, xullo 2019, [40] pp. (ISBN: 978-84-17824-05-1). ■
A editorial presenta este volume como a primeira entrega dunha triloxía sobre migracións
na que Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977) mostra os distintos tipos de
viaxes que fan as sementes para espallar a súa descendencia. Os textos foron escritos
grazas á bolsa que se lle concedeu á autora como Escritora en Residencia no Castelo de
Hawthornden (Escocia) durante o mes de setembro de 2016. Recorrendo aos cuartetos, a
voz poética repasa todas as posibilidades que existen para que agromen as sementes,
dende as que caen a un pequeno paso de distancia para dar lugar a unha nova planta até
as que viaxan en longas travesías agochadas nas bodegas dos barcos ou noutros lugares,
pasando polas que se axudan dos bechos para ser carrexadas, das correntes de auga ou
dos refachos de vento. Así, conta como fai o inzo do piñeiro, o alerce, o umeiro, o álamo,
o chopo, a herba do sapo, o mexacán, o eucalipto, o bidueiro, a queiruga, a papoula, a
barrilla, a cebada, a oliveira, o teixo, o sabugueiro, a cerdeira, a aciñeira, a sobreira, o
carballo, o castiñeiro, a abeleira, o loto, o toxo, a balsamina, o rícino, o millo ou a faba.
Os coloristas debuxos de Xosé Tomás (Betanzos, 1971) representan, ademais das
sementes, o universo vexetal, animal e humano que se ve implicado por estas viaxes.
Empregando características do cómic, as imaxes xogan cos planos curtos para achegarlle
ao lector como son as sementes, ou panorámicos, dotados dun estilo cinematográfico,
para salientar o contexto.
Referencias varias:
- Antonio Méndez, X. F., “O voo das sementes”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 agosto
2019, p. 25.
Dá conta da publicación deste poemario, indicando que foi creado no castelo escocés de
Hawthornden durante setembro do 2016. Recolle as declaracións de Yolanda Castaño,
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quen afirma que as viaxes das sementes son semellantes, metaforicamente, ás que
emprenden as persoas ao longo da súa vida. Ademais, co fin de acadar un rigor científico
nos versos, explica que recorreu á súa nai, bióloga de profesión. Pola súa parte, Xosé
Tomás salienta que lle interesou poñer de relevo o contexto natural no que se ambienta o
texto para relegar o seu ton didáctico a un segundo plano.
- Esther Gómez, “O novo libro…”, Luzes, n.º 72, “As libreiras”, setembro 2019, p. 87.
Esther Gómez, da libraría coruñesa Moito Conto, recomenda a lectura de Sementes
viaxeiras, o novo poemario de Yolanda Castaño que supón “unha metáfora das nosas
propias vidas” a través dunha paisaxe chea de árbores, plantas e flores.
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Páxina dedicada a recomendacións literarias para o Nadal. Entre as propostas
pertencentes á literatura galega figuran Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se
di que seducirá os lectores; o novo volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en
homenaxe ao barco de Greenpeace, con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero;
o álbum A fraga do meu avó, de Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación
dos bosques autóctonos; Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha
denuncia do plástico que invade o planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que
mostra as viaxes das sementes para continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á
publicación en galego do título que pecha a triloxía da famosa personaxe Pippi
Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores até a illa na que o seu pai é un poderoso
rei. Na parte superior da páxina reprodúcense tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras,
de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix; Un estraño agasallo, de José Carlos Román;
e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo título do Diario de Greg en galego.
Castro, Claudia, Galicia, o país das marabillas, ilust. Manuel Emanuel Lomeña, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Árbore, n.º 230, serie azul, lectorado autónomo, setembro 2019,
60 pp. (ISBN: 978-84-9151-386-5).
Poemario de Claudia Castro (Santiago de Compostela, 1972) estruturado en dúas partes:
“Unha amizade con arte” e “Destino Galicia”, que pode adscribirse á etiqueta “Poesía é
conto”. A primeira presenta o rato Amelio e o gato poeta Pepe Patiño, que se fan amigos
e emprenden unha viaxe aventureira. Os destinos que visitan aparecen na segunda parte:
a Costa da Morte, a serra do Courel, a Ribeira Sacra, as illas Cíes, Compostela e Teo. As
composicións caracterízanse por estar entrelazadas unhas coas outras, sen rima nin
medida estritas, con algún que outro aceno a Rosalía de Castro, María Mariño ou Uxío
Novoneyra. As ilustracións de Emanuel Lomeña teñen un aire a cómic; os personaxes
preséntanse perfilados con marcados trazos en negro.
Referencias varias:
- Montse García, “Un viaje literario por Galicia”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”; “Vida social”, 1 outubro 2019, p. L9.
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Breve nota sobre a presentación do libro en Compostela, na que a autora estivo
acompañada por Paula Carballeira e Francisco Castro.
- Claudia Castro, “Unha ollada diferente. Galicia, o país das marabillas, unha historia
entre o lirismo e a amizade”, Sermos Galiza, n.º 369, “Fóra de serie”, “literatura”, 24
outubro 2019, p. 7.
Logo de reflectir o que supón para a autora a poesía, argumenta sobre os beneficios de ler
poesía dende a infancia a nivel de emocións, ademais dos xogos de palabras que ofrece.
Apunta o contido do seu poemario que se inspira no patrimonio galego.
Corral Soilán, Cristina, Don Ferretín Ferretón e o seu cadelo lambón, ilust. Aurora
Cascudo Román, Vigo: Barafunda Editorial, lectorado autónomo, 2019, 36 pp. (ISBN:
978-84-941985-2-6).
Breve conto ilustrado no que a través de versos pareados de Cristina Corral Soilán (Lugo,
1976) se desenvolve unha sinxela anécdota centrada en como un can de palleiro salvou o
seu dono, don Ferretín Ferretón, cando sufriu un accidente co tractor e o levou de volta
coa súa dona Maruxiña. As informacións sobre a raza destes cans e as súas habilidades
que abren o volume, así como as actividades que se propoñen ao final do libro, converten
o volume nun proposta didáctica. Aurora Cascudo Román (A Coruña) encárgase das
ilustracións, realizadas de maneira dixital, coloristas e a dobre páxina, nas que o can ocupa
o lugar central.
Referencias varias:
- Sara Vila, “Os libros fan unha festa na Ferraría”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 7 xullo 2019, p. 13.
Dá conta dos actos que tiveron lugar na praza da Ferraría de Pontevedra con motivo da
Feira do Libro. Así, alude á presenza de Ledicia Costas, acompañada polo editor Manuel
Bragado, para conversar sobre Infamia; de Antón Lopo, para falar de Extraordinario,
Premio de Novela Breve Repsol 2018; e doutros como Ana Cabaleiro, Julián Rodríguez,
Susana Sánchez Aríns, Diego Giráldez, Antón Cruces, Milagros Bará, Alexandre Vórtice,
Emma Pedreira ou Víctor Méndez. Infórmase de que as actividades rematarán coa
presentación de Ratos de viaxe, de Xosé Manuel González “Oli”; A furgoneta branca, de
Fina Casalderrey; Don Ferretín Ferretón e o seu cadelo lambón, de Cristina Corral Soilán
e Aurora Cascudo, e Memoria do silencio, de Eva Mejuto
García Teijeiro, Antonio, Vento, ventiño, venteiro, ilust. María Lires, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Sopa de libros, n.º 75, prelectorado e lectorado autónomo,
setembro 2019, 56 pp. (ISBN: 978-84-9121-567-7).
Poemario de Antonio García Teijeiro (Vigo 1952) que toma como elemento central o
vento, o cal aparece xa dende as citas que encabezan as composicións, tomadas de Manuel
María, Celso Emilio Ferreiro e Xosé María Álvarez Blázquez. Os poemas salientan pola
musicalidade e o ritmo, que se plasma a través de gran cantidade de verbos de movemento
e os xogos de palabras. Predominan as rimas asonantes e as múltiples metáforas arredor
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deste elemento natural constantemente personificado e abordado en ocasións dende unha
perspectiva humorística. Así atópanse ventos celosos, mentireiros, falangueiros, tolos,
anoxados, fachendosos, cariñosos ou fungóns. O conxunto presenta unha natureza
animada e dinámica que deseña unha proposta poética lúdica. As ilustracións de María
Lires (A Coruña, 1973) plasman este mundo natural, salientan pola súa expresividade e
afondan no que suxiren os poemas decantándose por toda a gama da tonalidade azul.
Referencias varias:
- Antonio García Teijeiro, “Intento que os poemas teñan música, ritmo e que emocionen”,
Faro de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 396, “Lecturas emocionantes”, 10 setembro
2019, p. 7.
Artigo de Antonio García Teijeiro escrito con motivo da publicación de Vento, ventiño,
venteiro no que defende as bondades do contacto da rapazada coa poesía, unha teima que
leva mantendo anos. Con respecto ao seu novo libro, cualifícao de alegre e optimista e
salienta que nel priman a musicalidade, o ritmo e a emoción, coa intención de facer
lectores e lectoras libres e sensíbeis. Así mesmo, sinala que as ilustracións de María Lires
son excepcionais, e que as cores que empregou reflicten a ollada poética que conteñen as
palabras.
- Xosé García, “Os outros xéneros, tamén para crianzas”, Sermos Galiza, n.º 364, “Fóra
de serie”, “Letras miúdas”, 19 setembro 2019, p. 7.
Nun artigo sobre os diferentes xéneros literarios destinados a un público infantil, faise
referencia a Vento, ventiño, venteiro, repasando a traxectoria do seu autor, Antonio García
Teijeiro. Explica que a natureza é o centro de atención de García Teijeiro.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita o
poemario Vento, ventiño, venteiro de Antonio García Teijeiro.
García Teijeiro, Antonio e Juan Carlos Martín Ramos, Versos e viceversos, limiar
Antonio Rubio, ilust. Juan Ramón Alonso, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Poesía
ilustrada, xuño 2019, lectorado autónomo, 58 pp. (ISBN: 978-84-8464-432-3).
Volume construído coas voces unidas de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) e o
andaluz Juan Carlos Martín Ramos (Belmez, 1959), que se abre cunha breve presentación
do tamén poeta Antonio Rubio na que os describe como artesáns da palabra. A seguir,
recóllense trinta composicións inspiradas en temas diversos: elementos da natureza como
o mar, a lúa, a noite, as nubes, o vento, as estrelas; lembranzas e evocacións sobre o paso
do temo, baixo a forma de cadernos íntimos, contos, cartas urxentes, chaves para abrir e
cerrar, lupas, armarios; reivindicacións como a condena da guerra e de calquera forma de
violencia, o coidado do planeta e a importancia e sedución da lectura (“libros abertos:
abrazos moi certos”). Todas as composicións se presentan precedidas por unha entrada
que alterna a lingua galega co castelán, recurso tras o que se intúe que se trata dunha
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réplica, a modo de xogo poético, que serve de inspiración para os respectivos versos
creados polos autores. Nos créditos aclárase que os poemas en castelán de Martín Ramos
foron traducidos ao galego por García Teijeiro. Tamén no aspecto formal os poemas son
variados e mesturan estruturas clásicas con rima con outras máis modernas en verso libre.
O ilustrador Juan Ramón Alonso (Madrid, 1951) acompaña os poemas con imaxes
figurativas realizadas con lapis e acuarela que potencian a realidade e a simboloxía que
atesouran.
Recensións:
- Mario Regueira, “O mapa aberto do mundo”, Sermos Galiza, n.º 353, “Fóra de serie”,
“Ao pé da letra”, 4 xullo 2019, p. 6.
Indica que conta con coherencia interna, que alterna as linguas de ambos os autores e que
salienta polo ritmo e os temas tratados. Comenta que reflexiona sobre o mar, a lúa, as
cores, os somos, a poesía… nunha especie de xogo surrealista, e tamén sobre as inxustizas
e a rebeldía.
Referencias varias:
- Irene Pérez Díaz, “Escritores y lectores se citan en Méndez Núñez”, La Opinión, “A
Coruña”, 30 xullo 2019, p. 8.
Nota que dá conta das actividades que se realizaran na edición número 48 da Feira do
Libro da Coruña e que anuncia que a pregoeira será a poeta Pilar Pallarés, Premio da
Crítica Española 2018. Sinálase que a alcaldesa da cidade, Inés Rey, anunciou o lema
desta edición: “Máis que palabras”, en homenaxe a Antón Fraguas, protagonista do Día
das Letras Galegas 2019. Entre os escritores galegos que asistirán menciónase a Manuel
Rivas, así como a presentación do volume Versos e viceversos, de Antonio García Teijeiro
e Juan Carlos Martín. Así mesmo, anúnciase a presenza de autores xurdidos nas redes
como o poeta Iago de la Campa; a youtuber coruñesa Isabel Villanueva, que asinará o seu
primeiro libro, Palabras da miña vida; e a ilustradora de Pioneiras, Nuria Díaz.
Gramola Gominola, A, Bravas: O rexurdir da luz!, ilust. Iago Araujo, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Sonárbore + grandes, lectorado autónomo, abril 2019, [24] pp. (ISBN: 97884-9151-328-5).
Libro ilustrado, acompañado dun CD, que contén once letras das cancións interpretadas
pola banda de rock para público infantil creada en 2015 A Gramola Gominola, integrada
por Paco Cerdeira, Paula Romero, Anxelo de Xermar e Rodrigo Muñoz. As letras están
dedicadas a superheroínas que tratan de cambiar o mundo cos seus poderes: Megatronca,
Opaca, Doutora Xalapeño, Paz, A banda Pica Pica, A lebre Chouteira, A Musicana,
Raiola Tarola, Superlingua, A guerreira do arco da vella e Dona Trona. Estas personaxes
empregan os seus poderes para loitar contra o abuso escolar, defender a lingua, protexer
a natureza e visibilizar as emocións. O volume está ilustrado por Iago Araujo, quen
recorre á estética dos videoxogos e dos debuxos animados e ás cores vivas para mostrar
as loitas que emprenden estas mulleres bravas.
Recensións:
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- Marta Neira, “A colección Sonárbore: poesía e música”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 setembro 2019, p. 6.
Indica que a colección “Sonárbore” da editorial Galaxia conta cunha boa acollida por
parte de pequenos e maiores e dá conta da publicación de dous novos volumes: A nena e
o grilo máis aló, con música de Magín Blanco e ilustracións de Luz Beloso, e Bravas. O
rexurdir da luz!, de Gramola Gominola, ilustrado por Iago Araujo.
Referencias varias:
-V. Neira, “Bravas. O rexurdir da luz. Gramola Gominola, lección de R&R”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 708, “Música”, 11 abril 2019, p. VIII.
Indica que Gramola Gominola é un grupo de R&R infantil que presenta o seu novo
traballo co que pretende achegar á cativada boa música e poñer en valor as superheroínas
que tratan de cambiar o mundo, tocando temas como o acoso escolar e os ataques á lingua.
Comenta que contou coa colaboración de diferentes mulleres artistas.
Infantes, María, Mondas, ilust. Din Matamoro, Vigo: Fundación Euseino?, col. Rúa do
Lagarto, 3, serie Onocrótalo, lectorado autónomo, marzo 2019, [36] pp. (ISBN: 978-84945621-8-1).
Álbum en tapa dura e impreso en cor que participa das características do libro obxecto,
editado pola Fundación Euseino?, organización non lucrativa independente creada en
outubro de 2015. O volume continúa a serie Onocrótalo, que acolle álbums de pintoras,
artistas plásticos, escritoras e pensadores e foi concibida para achegar a arte
contemporánea a un lectorado non necesariamente familiarizado coas linguaxes artísticas
que, no entanto, gusta das formas, as cores e a maneira en que se relacionan. Neste caso,
as fotografías que acompañan os textos de María Infante (Vigo, 1968) parten do traballo
do pintor Din Matamoro (Vigo, 1958), realizado a partir de refugallos de alimentos (tonas
de froitas, cascas de froitas e verduras). Deste xeito, baixo a influencia da arte povera,
materiais en principio sen valor dan lugar a imaxes de diferentes animais que, á súa vez,
se erixen en protagonistas dun relato rimado que asocia ideas diversas e, sobre todo,
propón diversas interrogantes sobre a realidade. A historia, cuxos fíos condutores son a
música e o diálogo entre un neno e un adulto, parte dun suposto coro integrado por
animais.
Recensións:
- María Navarro, “Cos resortes da fantasía. Unha nova forma de educación ambiental”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 717, “Libros”, 13 xuño 2019, p. VI.
Comentario sobre esta obra, froito da reciclaxe de alimentos e plásticos que noutrora
serviron de transporte. Sinálase que o texto dá lugar a un conto rimado de María Infantes.
Salienta que se trata dunha nova forma de relacionar educación ambiental e literatura.
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Lobato, Xosé Manuel, Doa, doa... avoa, ilust. Héitor Picallo, Santiago de Compostela:
edición de autor, lectorado mozo e adulto, marzo 2019, 64 pp. (ISBN: 978-84-09-098477).
Poemario que combina o didactismo coa literatura e que está integrado por vinte e seis
composicións nas que a voz lírica fala da paisaxe e o sentimento telúrico; gaba os
pequenos seres da natureza, como aves e insectos; os astros e fenómenos atmosféricos; o
mundo rural e da beiramar; e os seres máxicos que habitan lugares encantados. Os espazos
poetizados son fundamentalmente o Pico Sacro, o río Ulla, e lugares preto do mar, como
Punta Fincheira, Punta Cabicastro, Canelas, Paxariñas, Seame, Vicaño, as Cíes, Ons e
Sálvora. Xosé Manuel Lobato Martínez (Santa María de Lestedo, 1958) aposta polo verso
rimado en fórmulas romanceadas, pareados e toda sorte de combinacións populares
próximas ás coplas infantís do cancioneiro tradicional, estrofas que se complementan en
ocasións con xogos gráficos ou fónicos. O álbum péchase cun “Epílogo”, de Miro Villar,
quen analiza as principais características da obra. As acuarelas de Héitor Picallo (Cuntis,
1974) completan os poemas.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Cantor da terra”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.104, 8 setembro 2019, p. 30.
Con motivo do comezo do novo curso escolar, recomenda o volume Doa, doa… avoa, de
Xosé Manuel Lobato, porque, ao seu ver, “participa por igual do sentir estético e do afán
didáctico”. Analiza polo miúdo as características formais e as temáticas das composicións
e detense na importancia que acadan nelas as aves e insectos, enxalzados polo seu
fascinante canto, a súa beleza ou laboriosidade ou polo seu comportamento, citando a
presenza de lavandeiras, gaivotas, paíños, petos reais, cucos, reirreis, voíñas, vagalumes
e mesmo arañas ou vermes; así como de astros e fenómenos naturais, como a lúa e o sol,
as estrelas, as nubes ou os ventos; e seres máxicos, como moura e a serea. Pon de relevo
tamén a utilización de xogos gráficos, tales como as liñas versais dispersadas en “Vento”
ou o caligrama en forma de corazón no poema do mesmo título; e as onomatopeas de
“Reirrei”, “Peto real” ou “Cuco moi cuco”. Conclúe gabando a coidada edición e
insistindo na idoneidade deste libro para o traballo nas aulas, tanto de Infantil como de
Primaria, e para amantes da natureza.
Referencias varias:
- Montse García, “Xosé Manuel Lobato y Héitor Picallo”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libros”, 18 outubro
2019, p. L9.
Faise eco da presentación do libro na libraría Couceiro, na que autor e ilustrador estarán
acompañados por Miro Villar e Martiño Picallo.
Mamá Cabra, A fraga do meu avó, ilust. María Lires, Vigo: Galaxia Editora, col.
Sonárbore, n.º 39, 2019, [24] pp. (ISBN: 978-84-9151-359-9).
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Álbum que recolle en forma de libro as letras das cancións de Mamá Cabra, dúo formado
por Gloria Mosquera Roel e Tomi López Serrano, neste caso arredor da natureza e a
necesidade de conservala como un legado recibido dos antepasados. Así, as cancións, que
responden á etiqueta “Poesía é música”, falan de carballos, castiñeiros, bidueiros,
loureiros, bieiteiros, abeleiras, e, entre eles, andan paxaros como a pega marza, a estreliña
do norte, o paporrubio real e a curuxa, e outros animais como a píntega, os esquíos, o
xabaril ou o raposo. As letras son de Alicia Borrás (Vigo), Gloria Sánchez (Vilagarcía de
Arousa, 1958), Gloria Mosquera e Tomi López, e van acompañadas das ilustracións de
inspiración infantil de María Lires (A Coruña, 1973), con manchas de cores intensas sobre
as que destacan os animais.
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Páxina dedicada a recomendacións literarias para o Nadal. Entre as propostas
pertencentes á literatura galega figuran Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se
di que seducirá o lectorado; o novo volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde,
en homenaxe ao barco de Greenpeace, con referencias á ecoloxía ou á violencia de
xénero; o álbum A fraga do meu avó, de Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a
preservación dos bosques autóctonos; Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa
Aneiros, unha denuncia do plástico que invade o planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda
Castaño, que mostra as viaxes das sementes para continuar o ciclo da vida. Por último,
refírese á publicación en galego do título que pecha a triloxía da famosa personaxe Pippi
Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores até a illa na que o seu pai é un poderoso
rei. Na parte superior da páxina reprodúcense tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras,
de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix; Un estraño agasallo, de José Carlos Román;
e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo título do Diario de Greg en galego.
María Fumaça, O veleiro verde, ilust. P. Pastor, Vigo: Editorial Galaxia, col. Sonárbore,
n.º 40, lectorado autónomo, 2019, [32] pp. (ISBN: 978-84-9151-420-6).
Álbum que recolle as letras das catorce cancións do novo espectáculo de María Fumaça,
que comparte protagonista coas anteriores entregas, Rui, xa adolescente. Neste caso os
textos, pertencentes á categoría “Poesía é música”, abordan temas como a inclusión, a
igualdade e o dereito a medrar nun planeta vivo, verde e con futuro. As letras son de
Raquel Domínguez, Magín Blanco, Chus Domínguez, Uxía Senlle, Alfonso Pato, Carlos
Blanco, Sérgio Tannus, Ico, Franco Maresca, João Afonso e Fon DeCon. As ilustracións
do volume, de Pablo Pastor (Vigo, 1971), son fotografías de colaxes.
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Páxina dedicada a recomendacións literarias para o Nadal. Entre as propostas
pertencentes á literatura galega figuran Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se
di que seducirá os lectores; o novo volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en
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homenaxe ao barco de Greenpeace, con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero;
o álbum A fraga do meu avó, de Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación
dos bosques autóctonos; Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha
denuncia do plástico que invade o planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que
mostra as viaxes das sementes para continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á
publicación en galego do título que pecha a triloxía da famosa personaxe Pippi
Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores até a illa na que o seu pai é un poderoso
rei. Na parte superior da páxina reprodúcense tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras,
de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix; Un estraño agasallo, de José Carlos Román;
e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo título do Diario de Greg en galego.
Mejuto, Eva, Dez gatiñas viaxeiras, ilust. Víctor Rivas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Pequeno Merlín. Álbums, prelectorado e lectorado autónomo, novembro 2019, [22]
pp. (ISBN: 978-84-9121-605-0).
Álbum en verso que integra os textos de Eva Mejuto (Sanxenxo, 1975) e as ilustracións
de Víctor Rivas (Vigo, 1965) e no que se recorre a recursos da literatura popular como o
encadeamento rítmico ou o relato acumulativo decrecente de cuartetas, a partir da
adaptación da coñecida canción latinoamericana “Yo tenía diez perritos”. Neste caso as
protagonistas son dez gatas: Galadriel, Telma, Frida, Cóxegas, Blasa, Lía, Louise, Moura,
Greta e Penélope, que emprenden unha viaxe por Galicia ao longo da cal van perdendo a
vida até que só queda unha, malia que ao final resucitan e marchan a Portugal. As imaxes
propoñen unha lectura de seu –dende as propias cubertas do volume–, afondan no humor
do texto e convidan a fixarse nos detalles na procura de informacións agochadas, ao tempo
que recrean os lugares da xeografía galega (o monte Lestrobe, a muralla de Lugo, Meis,
os canóns do Sil, Ourense, a illa de San Simón) ou introducen novos escenarios (Trives,
a illa de Ons, a cidade de Vigo, a ponte entre Tui e Portugal).
Referencias varias:
- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
- Selina Otero, “Eva Mejuto. Máis que felices, gústanme os finais esperanzadores”, Faro
de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 402, “Lecturas emocionantes”, 3 decembro 2019, p.
7.
Entrevista a Eva Mejuto con motivo da publicación de Dez gatiñas viaxeiras, na que
sinala que xoga coa tradición oral e cun humor talvez negro, pola progresiva desaparición
dos gatos, que queda perfectamente mitigado nas ilustracións, cómicas e atrevidas. Entre
os recursos que lle parecen máis axeitados para conectar co público lector máis pequeno
menciona o sentido do humor, que apela á súa intelixencia; e as emocións, pois, ao seu
ver, cando unha historia é emotiva, divertida, con ilustracións logradas é universal
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- Olalla Sánchez, “Los grandes no fallan a los pequeños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, 27 decembro 2019, p. 3.
Entre as propostas literarias para o Nadal pertencentes á literatura galega, figuran
Conexión macarrón, de Ledicia Costas, da que se di que seducirá o lectorado; o novo
volume de Maria Fumaça, titulado O veleiro verde, en homenaxe ao barco de Greenpeace,
con referencias á ecoloxía ou á violencia de xénero; o álbum A fraga do meu avó, de
Mamá Cabra, que busca concienciar sobre a preservación dos bosques autóctonos; Xelís,
o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros, unha denuncia do plástico que invade o
planeta; Sementes viaxeiras, de Yolanda Castaño, que mostra as viaxes das sementes para
continuar o ciclo da vida. Por último, refírese á publicación en galego do título que pecha
a triloxía da famosa personaxe Pippi Mediaslongas, onde a heroína conduce os lectores
até a illa na que o seu pai é un poderoso rei. Na parte superior da páxina reprodúcense
tamén estes títulos: Dez gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto; Xa voooou!, de Susana Peix;
Un estraño agasallo, de José Carlos Román; e Toma desfeita, de Jeff Kinney, segundo
título do Diario de Greg en galego.
Oli, Ratos de viaxe, ilust. Natalia Colombo, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
Demademora, prelectectorado e lectorado autónomo, xuño 2019, [28] pp. (ISBN: 97884-8464-464-4).
Álbum que supón a continuación de Os ratos da casa (2015), creado por Oli, nome
literario de Xosé Manuel González (Cangas do Morrazo, 1960), e Natalia Colombo (Bos
Aires, 1971), no que se volven contar as peripecias destes personaxes. Nesta nova
aventura, mediante catorce composicións de catro versos encadrábeis na etiqueta “poesía
é conto”, relátase a excursión que emprenden até a praia, aproveitando o bo tempo do
verán. As rimas, o ritmo poético e o xogo de palabras encadeadas son algúns dos recursos
que potencian a oralidade das estrofas. As ilustracións a dobre páxina plasman un
ambiente de ledicia, humor e xogo en espazos recoñecíbeis a través de imaxes de gran
riqueza cromática, creadas con ceras e lapis de cores, e cheas de detalles: maletas,
flotadores, papaventos, toallas e utensilios de praia.
Recensións:
- María Navarro, “Entre o cotián e o sublime”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 718,
“Libros”, 20 xuño 2019, p. VI / La Opinión, “Saberes”, “Novidades en galego”, 29 xuño
2019, p. 6.
Explica o argumento da obra, que se basea nas aventuras duns ratos que saen da casa
ataviados para ir de viaxe. Salienta a escolla do texto rimado con palabras encadeadas que
fai a lectura aínda máis amena. Loa a proposta plástica de Natalia Colombo, cuxas imaxes
destacan pola variedade temática.
- Montse Pena Presas, “Lecturas para o verán”, Sermos Galiza, n.º 352, “Fóra de serie”,
“Letras miúdas”; 27 xuño 2019, p. 7.
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Nunha serie de recomendacións literarias para o verán, amenta Ratos de viaxe, e explica
brevemente o argumento deste álbum ilustrado.
Referencias varias:
- Sara Vila, “Os libros fan unha festa na Ferraría”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 7 xullo 2019, p. 13.
Dá conta dos actos que tiveron lugar na praza da Ferraría de Pontevedra con motivo da
Feira do Libro. Así, alude á presenza de Ledicia Costas, acompañada polo editor Manuel
Bragado para conversar sobre Infamia; de Antón Lopo, para falar de Extraordinario,
Premio de Novela Breve Repsol 2018; e doutros como Ana Cabaleiro, Julián Rodríguez,
Susana Sánchez Aríns, Diego Giráldez, Antón Cruces, Milagros Bará, Alexandre Vórtice,
Emma Pedreira ou Víctor Méndez. Infórmase de que as actividades rematarán coa
presentación de Ratos de viaxe, de Xosé Manuel González “Oli”; A furgoneta branca, de
Fina Casalderrey; Don Ferretín Ferretón e o seu cadelo lambón, de autora, Cristina
Corral Soilán e Aurora Cascudo; e Memoria do silencio, de Eva Mejuto.
Otero, Pablo, Parece unha formiga, ilust. Pablo Otero, Pontevedra: Faktoría K de Libros,
col. Rizomas, mocidade e lectorado adulto, xullo 2019, 48 pp. (ISBN: 9788416721450).
Pablo Otero (Ourense, 1970) reúne neste volume un conxunto de textos de carácter
enigmático e mesmo transcendental, ideas e frases encadeadas que verbalizan
pensamentos, propoñen interrogantes sobre o mundo, cuestionan a importancia do ser
humano e proclaman o pouco que se sabe sobre a realidade. Así, ábrese coa
contemplación dunha formiga, fío condutor do poemario, para axiña abrir a posibilidade
de que sexa outra cousa: unha mancha, pegadas, restos dunha festa, lunares, un número
oito esmagado, unha nube negra, unha estrela apagada, unha letra antes de ser letra, a
sombra de alguén. A voz poética invita o lector a responder cuestións como que foi antes,
a orde ou a desorde? Onde van as palabras que xa non están? A casa do verán que fai o
resto do ano? Teñen nome as formigas? Canto tempo ten o tempo? Achega metáforas e
comparacións que abeiran o surrealismo e, partindo da realidade cotiá e das cousas
sinxelas, incitan á reflexión. Editado coa estrutura dun caderno de tapas brandas, as
ilustracións conforman tamén un conxunto de cadros surrealistas que comparten a
presenza das formigas.
Recensións:
- Mario Regueira, “O mundo e as interrogantes”, Sermos Galiza, n.º 366, “Fóra de serie”,
3 outubro 2019, p. 6.
Loa o conseguido ton naïf dun poemario que tamén é complexo e formula interrogantes,
cun certo fondo filosófico e algunhas referencias surrealistas, xogando sempre coa imaxe
das formigas como fío condutor.
- Román Raña, “Do paso do tempo. Con dimensións poliédricas”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 733, “Libros”, 21 novembro 2019, p. VI.
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Identifica no poemario o paso do tempo e o camiño do ser ao non ser como temas centrais.
Destes emana “o asombroso metafísico, as inquisicións máis transcendentes achadas en
pequenos enigmas que golpean o noso entendemento”. Identifica a dicción tan persoal do
autor aproximándoa á do poeta Arnaldo Antunes.
Referencias varias:
- Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Para exercitar a mente no verán”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.224, “Literatura”, 19 xuño 2019, p. 6. .
Ofrécese unha listaxe de propostas literarias para celebrar o Nadal. Entre as obras escritas
en galego cítanse As aloucadas historias dos Monkis, de Paula Merlán; Xelís, o guieiro
das botellas do mar, de Rosa Aneiros; Os corpos invisibles, de Emma Pedreira; o álbum
O can de Milú, de Mariann Máray, o cómic Supremas. Mozas mitolóxicas, de Xan Eguía;
e o poemario Parece unha formiga, de Pablo Otero, do que indica propón un xogo léxico
suxerente e reflexivo nun “volume enigmático e ás veces trascendental”.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Recolle unha listaxe de obras de diferentes xéneros, tanto en galego como en castelán,
que triunfaron ao longo do ano 2019 para o público infantil e xuvenil, entre as que cita o
poemario Parece unha formiga de Pablo Otero.
- Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Libros para celebrar la Navidad”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.242, “Literatura”, 27 decembro 2019, p. 6.
Ofrécese unha listaxe de propostas literarias para celebrar o Nadal. Entre as obras escritas
en galego cítanse o álbum O can de Milú, de Mariann Máray; Xelís, o guieiro das botellas
do mar, de Rosa Aneiros; Os corpos invisibles, de Emma Pedreira; As aloucadas historias
dos Monkis, de Paula Merlán; e Parece unha formiga, de Pablo Otero, que se cualifica
como un volume enigmático e ás veces transcendental que propón un xogo léxico que
cuestiona a lóxica estabelecida.
Quintiá Pérez, Xerardo, O país do gran furado, II Premio Fina Casalderrey de Literatura
Infantil pola Igualdade, ilust. Noemí López Vázquez, A Coruña: Baía, col. Conto x conto,
lectorado autónomo, outubro 2019, 26 pp. (ISBN: 978-84999-53-24-3).
Relato rimado de Xerardo Quintiá (Friol, 1970) que aborda con humor e ironía a
desigualdade entre homes e mulleres deseñando un mundo gobernado polos primeiros
que ve desafiado e destruído o seu poder pola protagonista feminina. A historia
desenvólvese no País do Gran Furado, presidido por MAXI-Miliano, que dispón de 18
ministros e 19 policías. Nese lugar está prohibido que as mulleres sexan felices, coman
perdices, lean poesía e anden coas orellas merdentas. Ademais, traballan arreo, namentres
os homes xogan. Todo muda pola intervención da poeta Toribia, integrante dun grupo de
música punk chamado As Eskorna-Kabras que, coa axuda das súas compañeiras, se
enfronta ao tirano, obrigándoo a comer perdices, a escoitar poemas e a non lavar as
orellas. Cando MAXI-Miliano se rende, parlamenta con el e consegue que sexan
aceptadas as súas reivindicacións. Noemí López Vázquez (Lugo, 1974) enriquece a
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historia con imaxes en cores pastel, formas redondeadas, perspectivas diversas, xogos cos
planos e profusos detalles.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Perdices, poesía y alegría”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.111, 27
outubro 2019, p. 30.
Convida á lectura deste álbum infantil que cualifica de “deliciosa parábola” dun territorio
imaxinario, no que as mulleres, capitaneadas por Toribia, lideran unha revolta para
derrocar ao tirano Maxi-Miliano, promovendo a equidade e a igualdade de xénero.
Salienta a “desbordante imaxinación”, o “vaporizado humorístico e a fina ironía” en prol
do ben social; e o traballo plástico de Noemí López, baseado en liñas redondeadas, xogo
de planos, multitude de detalles, pulcritude de trazo e “intelixente e insinuante xogo de
sombras”. Finalmente indica que recibiu o II Premio Fina Casalderrey de Literatura
Infantil pola Igualdade.
- María Navarro, “Coloquial e rimado. Coa sorpresa como resorte”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 738, “Libros”, 7 novembro 2019, p. VI.
Identifica como base da obra a invitación á loita e a busca de formulacións vitais normais
resistíndose aos mandatos lóxicos e disparatados. Explicando brevemente o argumento
da novela, destaca que “a sorpresa actúa dende o punto de vista temático e formal como
resorte da imaxinación invitando os lectores a que se posicionen ante a realidade”.
- Xesús Fraga, “Poesía contra o Gran Furado”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“Luz de cruce”, 27 decembro 2019, p. 10.
Resume o argumento principal da narración, que trata dunha distopía para público infantil
na que se recrea unha sociedade onde as mulleres non poden ler poesía nin ser felices.
Conta como a través dunha muller afouta, Toribia, esta situación é remediada.
Ramos, Baldo, Porque te quero, ilust. Anxo Rodríguez Fariña, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Árbore, serie azul, 2019, 94 pp. (ISBN: 978-84-9151-427-5).
Primeira obra de Baldo Ramos (Celanova, 1971) destinada ao público infantil. Nas
palabras iniciais o autor indica que os poemas naceron da colaboración cos seus dous
fillos, Aldara e Mateo, a partir das súas reflexións e debuxos. A seguir, estruturadas en
cinco apartados –“Primeiras razóns”, “Razóns posibles”, “Razóns imposibles”, “Razón
última” e “Receita para escribir poemas irracionais”–, aparecen vinte e seis composicións
que se caracterizan pola súa actitude lúdica, próxima en ocasións ao non sense, para
acoller ocorrencias diversas, preguntas, xogos, darlles renda solta á creatividade e a
imaxinación e poñer o acento na especial relación de complicidade entre o pai e os fillos
e na súa vida cotiá. A ausencia de rima nos poemas contrasta co seu ritmo e a linguaxe
sinxela. Os debuxos de Anxo Rodríguez Fariña, a súa primeira experiencia como
ilustrador dun libro, plasman con expresividade a tenrura e as múltiples imaxes das
composicións.

869

Redondo, Felicia, Que lles pasa ás princesas?, ilust. Jessica Mera, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Álbums, n.º 9, prelectorado e lectorado autónomo, abril 2019, [24] pp.
(ISBN: 978-84-9151-326-1).
Álbum rimado no que Felicia Redondo (Lugo, 1966) emprega cuartetas desiguais na
métrica e na rima, que tanto é consoante coma asonante. Trátase dunha revisión das
personaxes femininas de contos clásicos coa intención de extraelas dos estereotipos. Así,
Carapucha dálle ao lobo coa cesta; Cincenta escapa do príncipe; Xasmín marcha voar soa
na alfombra; Rapunzel fártase de esperar na torre e marcha de festa; Pocahontas levanta
sospeitas por ser lista e guapa; Wendi rebélase contra Peter Pan; Branca de Neve marcha
da casa; Bela Dormente abandona a cama e marcha con Bela para buscar a Serea. Todas
xuntas afirman que prefiren os ventos aos príncipes ras. As ilustracións recorren á
xustaposición de elementos para crear texturas diversas e deforman as figuras das
personaxes para afastalas dos estándares de beleza.
Ribeiro Tobío, Elvira, Ola! Son un bicho bóla!!, ilust. Noelia González Caamaño, A
Coruña: Apiario Editora, col. Niño de abella, n.º 4, prelectorado e lectorado autónomo,
novembro 2019, 24 pp. (ISBN: 978-84-94738-94-4).
Álbum rimado de Elvira Ribeiro Tobío (Cerponzóns, Pontevedra, 1971), con ilustracións
de Noelia González Caamaño (A Coruña), pertencente á categoría “poesía é conto”, no
que se bota man dun discurso acumulativo para relatar o encontro entre varios bichos que
son quen de enrolar o seu corpo para formar unha bóla. O protagonista vai recibindo na
súa casa o ourizo cacho, o armadillo, o pangolín, a raposa e o escaravello peloteiro, e
todos eles demostran a súa singularidade e a súa habilidade para se converter en bichos
bóla. Xuntos formarán a asociación Bichos Bóla Around de World. O texto recorre a
diferentes tipos de rimas na procura do ritmo e a sonoridade, e aparece imbricado nas
imaxes, realizadas con lapis de cores, que contribúen a visualizar as accións dos
personaxes e achegan detalles do contexto doméstico e natural no que se ambienta a
historia.
Santiso, Ana, Cidade cemento, ilust. da autora,Vigo: Editorial Galaxia, col. Varios, n.º
127, marzo 2019, lectorado mozo, 36 pp. (ISBN: 978-84-9151-316-2).
Álbum de tapas duras e formato apaisado no que a debuxante formada na Facultade de
Belas Artes de Pontevedra e na Escola Massana de Barcelona. Ana Santiso (Sober) retrata
unha gran cidade deshumanizada da man dunha voz que corresponde a unha rapaza sen
nome. No seu percorrido pola vida cotiá da cidade repara nos espazos inhóspitos, grises
e tecnificados, a modo de metáfora sobre a soidade, o illamento e a rutina, que se quebra
coa súa imaxinación. A imaxe dun vello mariñeiro na parada do tranvía fai que fantasíe
cunha viaxe nun barco construído coa folla dunha árbore que navega polas tubaxes, entre
a diversidade de refugallo, un punto de complicidade que tende unha ponte entre a nena
e ese home. O texto recorre a versos sen medida nin rima estrita pero cuxo ritmo pon o
alento poético como contraste da fría realidade urbana, plasmada a través de ilustracións
figurativas que, no entanto, deforman as figuras, acollen os elementos imaxinados e
mostran detalles que nos sitúan nun contexto futuro.
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Recensións:
- Estro Montaña, “A aurora dun soño. Impecable factura”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 715, “Libros”, 30 maio 2019, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, “Novidades en
galego”, 8 xuño 2019, p. 7.
Valora a traxectoria da creadora e sinala que Cidade cemento é un álbum de impecábel
factura que mostra unha poesía transparente para retratar a melancolía nun contexto
urbano que se enche de esperanza mediante “o luminoso sorriso dunha ilusión clara e
inocente”.
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VII.2.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES. TEXTOS
RECUPERADOS
Caride, Ramón, Ramón Cabanillas do A ao Z, ilust. Xosé Cobas, Cambados: Concello
de Cambados, xuño 2019, 60 pp. (ISBN: 978-84-09-10698-1).
O Concello de Cambados encargouse da reedición deste volume xa descatalogado editado
por Everest Galicia en 2010. O volume recolle 23 poemas, un pequeno texto-dedicatoria
de X.L. Méndez Ferrín no que saúda a aparición do libro e un breve limiar de presentación
do concelleiro de Cultura Víctor Caamaño. O libro pretende homenaxear o mundo
literario de Ramón Cabanillas (Fefiñáns, Cambados, 1876-1959) a través dunha escolma
de composicións realizada por Ramón Caride (Cea, Ourense, 1957) que ilustran os
motivos e temas recorrentes na obra do cambadés, seguindo as letras do alfabeto e
presentadas con palabras claves (“Agras”; “Brúa”; “Cambados”; “Dona”; “Escalibor”;
“Fouce”; “Galego”; “Herdanza”; “Irlanda”; “Lonxe”; “Merlo”; “Nais”; “Fefiñáns”;
“Outono”; “Parra”; “Quentura”; “Roseira”; “Samos”; “Teatro”; “Umia”; “Ventura”;
“Xoquín” e “Zanfona”). Neles, alúdese ao seu ideario político (agrarismo), aos aspectos
biográficos (paisaxes e lugares da comarca do Salnés, familia) e bibliográficos (obra
poética, fundamentalmente, pero tamén teatral), ás liñas temáticas recorrentes
(amor/desamor, materia da Bretaña, celtismo) ou a cuestións tales como a lingua e a
cultura popular, á vida na aldea, etc. Ao final, inclúese o apartado “Voces de Cabanillas”,
a modo de índice, no que se explica brevemente a presenza de cada unha desas palabras
chaves. Nas ilustracións figurativas de Xosé Cobas (Logrosa, Negreira, 1953), os
bodegóns e as formas de muller conviven coa balconada do pazo de Fefiñáns. En canto a
técnica, emprega trazos esvaecidos de pintura con xogos cromáticos para os fondos e
trazos máis concretos para as figuras.
Recensións:
- L. Romero, “Caride e Cabanillas: dous ‘ramóns e unha mesma esencia poética”, Diario
de Arousa, “Cambados”, 12 xuño 2019, p. 11.
Informa de que o Concello de Cambados vén de reeditar o poemario Ramón Cabanillas
do A ao Z, no que Ramón Caride verso sobre os temas esencias do poeta da raza. Tamén
sinala que o limiar desta nova edición está asinado polo concelleiro de Cultura, Víctor
Caamaño.
- Xosé Ramón Pena, “Silabario Cabanillas. Versos en loita e rosas”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 717, “Libros”, 13 xuño 2019, p. VI.
Recensión do volume, que califica como unha humilde e sentida homenaxe a Ramón
Cabanillas. Explica que se trata dun silabario do autor, onde destaca como vocablos
esenciais “Agras”, “Cambados”, “Escalibor”, “Roseira”, “Teatro”, e “Zanfona”, que
veñen versados por Ramón Caride e ilustrados por Xosé Cobas.
Referencias varias:
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- B. Y., “Cultura edita el primer libro que acerca la vida de Cabanillas a los niños de
Educación Infantil”, Diario de Arousa, “Cambados”, 9 febreiro 2019, p. 9.
Comenta que a Concellería de Cultura de Cambados editou 1000 exemplares dun libro
que sintetiza a infancia de Cabanillas para que os máis pequenos coñezan este escritor.
Apunta a próxima publicación dun traballo semellante para Primaria e Eso e a reedición
de Cabanillas. Do A ao Z.
- L. R., “Cultura editará dos libros más sobre Cabanillas para acercarlo a los jóvenes”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 12 abril 2019, p. 11.
Informa da presentación desta obra dirixida a Educación Primaria, centrándose en Vento
mareiro e Da terra asoballada, ademais de repasar a súa vida, acompañándose de
coloridas ilustracións. Tamén apunta a reedición de Cabanillas. Do A ao Z.
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VII.2.3. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Alcántara, Ricardo, O pequeno indio (El joven guerrero, 1993), trad. Xosé Ballesteros,
ilust. Gusti, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Duros, prelectorado, novembro 2019,
[12] pp. (ISBN: 978-84-8464-472-9).
Álbum rimado editado en páxinas acartonadas e letras maiúsculas no que, a través do
sinxelo e rítmico texto de Ricardo Alcántara (Montevideo, 1946) e as ilustracións de Gusti
(Gustavo Ariel Rosemffet, Bos Aires, 1963), se aborda unha historia sobre o xogo e a
imaxinación na que se procura a identificación do lectorado. Cara Pintada, un pequeno
guerreiro da tribo dos larpeiros que corre coma o vento, cun corpo de pantera, brazos
musculados, experto no manexo do arco e as frechas, e que monta no cabalo sen que
ninguén o alcance… Até que se oe unha voz que chama por Brais para lle pedir a vasoira
e a fregona. A tradución adapta o orixinal para facer cadrar as rimas e respecta a
sonoridade das palabras. As imaxes, creadas cun trazo infantil e rápido, plasman o
dinamismo e a expresividade.
Alcántara, Ricardo, O pirata valente (El pirata valiente, 2019), trad. Xosé Ballesteros,
ilust. Gusti, Pontevedra: Kalandraka Editora, prelectorado, col. Duros, abril 2019, [14]
pp. (ISBN: 978-84-8464-448-4).
Álbum rimado de Ricardo Alcántara (Montevideo 1946), de páxinas acartonadas, duras,
de fácil movemento para os máis pequenos, con moita ilustración e pouco texto con letras
maiúsculas. Nel preséntase un personaxe do imaxinario dos máis novos a través do cal se
recoñecen as aventuras da piratería que se ofrecen dende os clásicos, adaptadas, reescritas
ou de moderna creación. Unha obra na que a íntima conexión entre texto e as ilustracións
de Gusti (Gustavo Ariel Rosemffet, Bos Aires, 1963) axuda a iniciar a lectura. Como en
O pequeno indio, o protagonista é Brais que neste caso xoga aos piratas e cuxa aventura
se ve interrompida cando a voz da súa nai o chama para ir merendar.
Recensións:
- Blanca-Ana Roig, “Preliter: o pirata valente”, El Correo Gallego, “ECG”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 setembro 2019, p. 6.
Informa da publicación da tradución galega de O piranta Valente (El pirata Valiente,
2019) que levou a cabo Xosé Ballesteros para Kalandraka Editora. A crítica destaca a
importancia de reivindicar a figura do pirata na literatura infantil e ademais loa a íntima
conexión que se estabelece entre texto e as ilustracións que adornan a obra, favorecendo
así a iniciación dos máis pequenos á lectura. Descríbense as características do volume,
salientando as destacadas traxectorias do eido da literatura infantil e xuvenil do autor e
mais do ilustrador, e apúntase a importancia tradicional concedida á figura do pirata no
imaxinario dos máis pequenos.
Bilbao, Leire, Bechopoemas e outras bestas (Xomorropoemak, 2016), Premio Euskadi
de Literatura 2017, trad. Isaac Xubín, ilust. Maite Mutuberria, Pontevedra: Kalandraka
Editora, lectorado autónomo, setembro 2019, 62 pp. (ISBN: 978-84-8464-489-7). ■
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Poemario de Leire Bilbao (Ondarroa, 1978) cuxos textos, a modo de bestiario, comparten
o fío común da presenza de animais. Estruturado en catro partes: “Poemas voladores”,
“Poemas acuáticos”, “Poemas reptadores” e “Poemas ruxidores”, trátase de corenta
composicións cheas de ritmo e musicalidade nas que predominan ferramentas literarias
como as rimas asoantes, as repeticións, o humor, os trabalinguas, as onomatopeas, os
xogos coa sonoridade das palabras, os diálogos curtos e enxeñosos, as estruturas
encadeadas e acumulativas, os acrósticos e o vocabulario sinxelo. Así, entre os bechos
voadores aparecen a curuxa, o grilo, a xoaniña, o escaravello e os paxaros, paro tamén o
ascensor e o reloxo de cuco; entre os acuáticos recórrese ao catarro do polbo, ao
caranguexo bailador, ao cágado que chimpa sen parar, o tiburón da boca sucia que acaba
indo ao dentista, ao bonito e ao xurelo; entre os reptadores atópanse ratos que soñan coa
lúa e atarefados cos calcetíns, a serpe, a tartaruga e tamén senllos poemas sobre a chuvia
e a risa; e entre os ruxidores están as ovellas, as vacas, o león ou o cocho. Maite
Mutuberria (Eltzaburu, 1985) completa os poemas con colaxes que mesturan fotografías,
letras, estampados, manchas e recortes para darlles vida aos distintos animais e retratar as
escenas máis simbólicas.
Referencias varias:
- Xosé García, “Os outros xéneros, tamén para crianzas”, Sermos Galiza, n.º 364, “Fóra
de serie”, “Letras miúdas”, 19 setembro 2019, p. 7.
Nun artigo sobre os diferentes xéneros literarios destinados a un público infantil, amenta
Bechopoemas e outras bestas.
Iglesias, Gracia, Vaia enleo, Timoteo! (¡Qué jaleo, Timoteo!, 2019), trad. Vanesa López
García, ilust. Sara Sánchez, Madrid: Ediciones Jaguar, col. Miau, prelectorado, marzo
2019, [24] pp. (ISBN: 978-84-17272-91-3).
Álbum rimado con estruturas repetitivas produto da colaboración entre Gracia Iglesias
(Madrid, 1977) e a ilustradora Sara Sánchez que pon de relevo de maneira humorística a
importancia da hixiene. O xabaril Timoteo ten un problema co seu aseo persoal e cando
a súa amiga a cabra Tomasa o invita a acompañala a unha festa elegante ten que lavarse
porque cheira a marrán. O mono Cibrán dille que lave os pezuños; a xirafa Marceliña
mándalle peitearse; o elefante Filipe suxírelle que lave os dentes; a cebra Sabela
empréstalle un traxe, o pingüín Valentiño a súa gravata de lazo e o camelo Outeiro os
zapatos e o chapeu. Como a casa de Timoteo quedou feita un desastre tras tantas
actividades, Tomasa axúdalle a ordenala.
Mazo, Margarita del, Os planetas (Los planetas, 2019), trad. Vanesa López García, ilust.
Cecilia Moreno, Madrid: Ediciones Jaguar, col. Miau de cartón, prelectorado, maio 2019,
[18] pp. (ISBN: 978-84-16082-02-5).
Libro en formato cadrado e de follas acartonadas destinado ao lectorado entre 0 e 4 anos
no que Margarita del Mazo (Malpica de Tajo, Toledo, 1960), a través de rimas moi
sinxelas, vai enumerando os planetas e relacionándoos con actitudes e emocións de
personaxes animais: Mercurio coa toupa; Venus coa avestruz; Marte co coello; Xúpiter
co tigre; Saturno co grilo; Urano co burro; e Neptuno co rato. Combínase así a
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intencionalidade didáctica coa literaria a través da sonoridade das palabras e a relación
con animais humanizados. As ilustracións a dobre páxina de Cecilia Moreno (Madrid,
1980) lembran aos debuxos infantís e recorren a liñas esquemáticas e a unha paleta
cromática sinxela para mostrar a expresividade e os diferentes xestos dos personaxes.
Mazo, Margarita del, Puff! (¡Puff!, 2019), trad. Vanesa López García, trad. Vanesa López
García, ilust. Cecilia Moreno, Madrid: Jaguar, col. Miau de cartón, prelectorado, maio
2019, [18] pp. (ISBN: 978-84-16082-05-6).
Libro en formato cadrado e de follas acartonadas destinado ao lectorado entre 0 e 4 anos
no que Margarita del Mazo (Malpica de Tajo, Toledo, 1960) presenta un breve texto
rimado que vai explicando como todo o mundo bota peidos que cheiran moi mal: a nube,
o condutor do camión, papá, un xigante, a princesa, o papagaio, mamá e a serea. As
ilustracións a dobre páxina de Cecilia Moreno (Madrid, 1980) lembran aos debuxos
infantís e recorren a liñas esquemáticas e a unha paleta cromática sinxela para mostrar
todos os personaxes aos que alude o texto. O peido aparece como elemento común en
todas as imaxes, representado como unha nube personificada con ollos, brazos e un
sorriso.
Román, José Carlos, Coidado coa charca! (¡Cuidado con la charca!, 2019), trad.
Maruxa Zaera Landeira, ilust. Emilio Urberuaga, A Coruña: Editorial Bululú, col.
Carantoña, prelectorado e lectorado autónomo, marzo 2019, [28] pp. (ISBN: 978-84949549-3-1).
Relato rimado en letra maiúscula que presenta de forma sinxela, mediante a repetición e
as estruturas acumulativas, as tribulacións dos animais do bosque cando, un tras outro,
van caendo na charca sen poder saír. A abella, a mosca, a maruxiña, o caracol, o coello,
o ourizo e o elefante que ao final é quen os salva. Emilio Urberuaga (Madrid, 1954) recrea
a charca en tons amarelo, ocre e verde e vai mudando a cor do ceo consonte empardece.
As ilustracións enriquecen a narración de José Carlos Román (Cádiz, 1972) con detalles
que non aparecen no texto, por exemplo, a formiga que aparece na esquina esquerda e
presencia todo o que ocorre.
Strobel, Kathryn, A túa historia, trad. Tamara Andrés, ilust. Vanesa Álvarez, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Álbumes, n.º 7, lectorado autónomo, marzo 2019, [24] pp. (ISBN:
978-84-9151-315-5).
Álbum creado en marzo de 2018 en Nova York cuxo texto é un poema en inglés da
profesora de Educación Superior no Dominican College de Nova York Kathryn Strobel,
traducido pola poeta Tamara Andrés. Mediante composicións rimadas constrúese un
relato acompañado de imaxes no que se lles explica de forma poética aos destinatarios
como chegaron ao mundo logo de baixaren da lúa grazas ao amor dos seus pais. As
ilustracións abstractas de Vanesa Álvarez (Vigo, 1983) están inspiradas na arte urbana e
a cultura pop e recorren ás mesmas cores en todas as páxinas (azuis, laranxas, vermellos,
amarelos) na procura de continuidade.

876

VII.2.4. ANTOLOXÍAS
Garcia Teijeiro, Antonio, Bicos e non balas, ilust. Bea Gregores, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Libros para compartir, n.º 3, outubro 2019, 108 pp. (ISBN: 978-84-9151396-4).
Antoloxía de poemas extraídos da obra de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) que
comparten o feito de estaren dedicados ao tema da paz. O volume ábrese cunha breve
introdución de Juan Carlos Martín Ramos na que sinala que ler é un símbolo de paz e
destaca a traxectoria do poeta e o feito de que puxo todos os seus libros e as súas palabras
ao servizo desta temática. A seguir inclúense sesenta e oito poemas tomados de Coplas
(1988, 2008); Nenos (1988); Aloumiños (1988, 2008); Ventos (1992); Na fogueira dos
versos (1996); Caderno de fume (1999, 2018); O que ven os ollos dos nenos (2000);
Palabras envoltas en cancións (2000); Ai, canto falan as pombas que falan! (2002);
Paseniño, paseniño (2003, 2018); Bicos na voz (2004); Chove nos versos (2004); Contos
e poemas para un mes calquera (2005, 2010); Á sombra do lueiro de papel (2007);
Petando nas portas de Dylan (2007); Educación e paz III. Literatura galega pola paz
(2008); Bolboretas no papel (2008); Recendos de aire sonoro (2011); Palabras do mar
(2015); Poemar o mar (2016); e Xa me tardan estes magos (2011). Inclúense así mesmo
dous poemas inéditos: “Na lúa” e “Construíndo soños”. Os textos acompáñanse das
ilustracións de Bea Gregores (Vigo, 1995) nas que predominan os tons azulados,
vermellos e amarelos e combinan elementos figurativos e simbólicos.
Recensións:
- Xosé García, “Literatura contra o plástico. O premio Merlín de Rosa Aneiros traza unha
fábula ecoloxista para a infancia”, Sermos Galiza, n.º 368, “Fóra de serie”, “Letras
miúdas”, 17 outubro 2019, p. 7.
Reflexiona sobre o papel da literatura infantil e xuvenil como motor para a creación de
conciencia a respecto das distintas preocupacións sociais e problemas colectivos actuais,
sobre todo co que ten que ver coa defensa ecolóxica. A este respecto sinala que Xelís, o
guieiro das botellas de mar de Rosa Aneiros se erixe como unha fábula ecoloxista para a
infancia e repasa algúns títulos de poesía e ensaio dirixidos ao público infanto-xuvenil
que seguen esta mesma liña, nomeadamente Bicos e non balas de Antonio García
Teixeiro e Da Carapuchiña ao señor Lamote de Miguel Vázquez Freire.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Besos en vez de balas”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 16
outubro 2019, p. 10.
Entre outras cuestións, salienta esta antoloxía de poemas pola paz.
- A. Baena, “Antonio García Teijeiro. ‘Se nunha poesía non hai reflexión, non interesa;
nunca dá respostas, plantexa preguntas”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 17
outubro 2019, p. 18.
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Entrevista co autor a propósito da publicación de Bicos e non balas, volume do que se di
que o Concello de Vigo repartirá mil exemplares entre os escolares da cidade. García
Teijeiro define o seu traballo como un libro para compartir, poesía con varias capas de
lectura coa que pretendeu levarlles aos nenos a mensaxe de que favorecer a paz non é só
estar contra a guerra, tamén contra a violencia. Indica tamén que invita á reflexión e que
se segue a recoñecer nestes poemas malia o tempo transcorrido dende que os escribiu.
- Selina Otero, “Antonio García Teijeiro. ‘Á rapazada hai que quitarlle presión”, Faro de
Vigo, “Faro da educación”, n.º 460, “Lecturas emocionantes”; 19 novembro 2019, p. 7.
Antonio García Teijeiro fala nesta entrevista do necesario que é nesta época rexeitar as
pequenas e grandes cousas que se resisten a permitir a igualdade entre as persoas e
desterrar comportamentos violentos. Conta que a idea deste libro xurdiu a partir da idea
da súa amiga Chus Cabado, que o animou a recompilar os seus poemas sobre a paz. Sobre
o fomento da lectura, opina que debe haber moito debate, textos de calidade literaria e
unha formación ética que se sume á formación integral do alumnado para que se instauren
valores como o respecto, a empatía, a solidariedade e impregnen os comportamentos dos
individuos. Lembra tamén a súa etapa como docente durante máis de corenta anos e
maniféstase preocupado pola degradación da natureza, o capitalismo reinante, as
desigualdades sociais e a insensibilidade de boa parte da humanidade fronte ás
migracións.
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VII.3. TEATRO
VII.3.1. DRAMATURGOS GALEGOS
Abad de Larriva, Ana, A sombra das árbores, II Certame de Textos Teatrais Roberto
Vidal Bolaño 2019, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, n.º 114, mocidade e
lectorado adulto, outubro 2019, 91 pp. (ISBN: 978-84-9151-406-0).
A dramaturga debutante Ana Abad de Larriva resultou gañadora do II Certame de Texto
Teatrais Roberto Vidal Bolaño que convoca a Editorial Galaxia e o IES Ribeira do Louro
con esta obra, que se impuxo aos 14 orixinais presentados. O xurado, integrado polos
dramaturgos Carlos Labraña e Raquel Castro, a actriz Mónica Camaño e o profesor Delio
García Represas, destacou que se trata dunha proposta teatral en ton poético na que
movemento e palabra cobran “especial importancia”. Trátase dunha peza teatral aberta na
que se pon o acento na dirección e na interpretación para construír un escenario simbólico
poboado por un bosque de sombras que é o espazo no que se habita. Parte do corpo e da
voz para traballar diferentes imaxes estáticas que evocan as escenas que se queren
representar. O texto procura xerar sensacións, texturas, e vertebrar un percorrido, unha
viaxe que reflexiona sobre as relacións humanas e o contacto coa natureza.
Carballeira, Paula, Somos os monstros, X Premio Literario Manuel María de Literatura
Dramática Infantil, ilust. Ignacio Hernández Fernández, Vigo/Santiago de Compostela:
Edicións Xerais de Galicia/AGADIC, col. Biblioteca Dramática Galega, n.º 25, lectorado
autónomo, maio 2019, 67 pp. (ISBN: 978-84912-15-29-5) ♦
Paula Carballeira (Fene, 1972) afonda neste texto dramático, estruturado en doce breves
escenas redactadas con frases moi breves, diálogos áxiles e repetitivos, humor e unha
acción moi dinámica, no medo que nos provoca o descoñecido e no que supón a diferenza,
a rareza e os prexuízos. Unha nena e un neno pérdense cando saen a xogar no bosque
arrasado polo último incendio. Daquela aparecen un monstro grande e un monstro
pequeno, que viven sós nese bosque. Cando se atopan, o medo dá paso á curiosidade e
xorden preguntas como: quen son en realidade os nenos e quen os monstros? Como senten
os monstros? Ademais, explora os medos dos adultos a través da figura do pai e as
carencias que ás veces teñen cos seus fillos. As ilustracións de Ignacio Hernández (A
Coruña, 1988) crean un universo colorista e seres arredondados e moi expresivos, con
imaxes que ocupan unha páxina completa ou se fusionan co texto. O debuxante insire
ademais pinceladas para acentuar a expresividade nas figuras e algunhas onomatopeas,
trazos habituais no estilo da banda deseñada. A obra pasou a formar parte en 2019 da
Lista de Honra da OEPLI.
Recensións:
- María Navarro, “A través da dualidade. Indagando no misterio”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 721, “Libros”, 11 xullo 2019, p. VI.
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Comeza indicando que esta obra suma un novo galardón á brillante traxectoria de Paula
Carballeira. Considera que a historia é divertida e finca as súas raíces no medo ao
descoñecido a través da dualidade neno/nena; monstro grande/monstro pequeno; pai/
xente. Apunta que, coas ilustracións de Ignacio Hernández que acompañan o texto, o
lector pode facerse unha idea da concepción plástica imaxinada pola escritora.
Referencias varias:
- Paula Carballeira, “Que necesidade tes? A necesidade de pensar o teatro para a infancia
e a adolescencia”, RGT. Revista Galega de Teatro, “Temas: Teatro para a infancia e a
adolescencia”, n.º 98, 2019, pp. 22-24.
Artigo da autora sobre a súa creación de teatro para infantes e adolescentes, na que amenta
e repasa os seus títulos Doppelgänger (2018), Boas Noites (2007), Somos os monstros
(2019), O refugallo (2013) e Alicia & Alicia (2011).
Graña, Bernardino, Lobísimo do saco. Tres titiritadas, ilust. Blanca Millán, epílogo
Ramón Nicolás, Vigo: Editorial Galaxia, col. Árbore, n.º 232, serie verde, lectorado
mozo, setembro 2019, 198 pp. (ISBN: 978-84-9151-397-1).
Volume que recolle tres textos teatrais infantís de Bernardino Graña (Cangas do Morrazo,
1932), dous dos cales xa dados a coñecer con anterioridade –Sinfarainín contra don
Perfeuto e Os burros que comen ouro (nunca cabalos serán)– e un terceiro inédito:
Lobísimo do saco, tal como explica o propio autor no limiar que abre o libro, no que
tamén indica que en todos eles aparece o personaxe de Sinfarainín, un mosquitín.
Sinfarainín contra don Perfeuto é unha peza en dous lances presentado en 1974 ao
concurso da agrupación coruñesa O Facho e publicada ese mesmo ano nas páxinas da
revista Grial e nunha separata independente. O argumento xira arredor de Pacucho, a
quen lle resulta imposible prender no sono por mor dos pesadelos que sofre e a presenza
do espertador don Perfeuto, un agasallo dos seus pais que emigraron a Suíza. Os burros
que comen ouro (nunca cabalos serán), creada a partir dunha peza para adultos que Graña
presentou ao Premio Abrente de Ribadavia en 1979, foi publicada pola editorial Sotelo
Blanco en 1992, estrutúrase en dous lances e un intermedio nos que se representa un
conflito entre os labregos Sacaterra, a súa dona Carmela e o Burro e Cacicote, logo de
que este pase polo lugar e perda unha saca con ducados de ouro. En Lobísimo do saco, o
personaxe dá mostras da súa actitude ditatorial co gato e coa raposa. No epílogo, Ramón
Nicolás resume os argumentos das obras, apunta os ecos de textos como o conto da leiteira
e a fábula de La Fontaine O lobo e o cordeiro, e identifica nelas recursos como a ironía,
o humor e os diálogos sinxelos, así como a súa orientación comprometida e reivindicativa.
O volume incorpora unha ducia de ilustracións en branco e negro de Blanca Millán
(Touro, 1991) que representan os personaxes e algunhas das escenas destas pezas teatrais.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O teatro de Bernardino Graña”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”; “Ex umbra in solem”, 27 setembro 2019, p. 10.
Con motivo da publicación de Lobísimo do saco. Tres titiritadas salienta que Bernardino
Graña é un clásico da literatura galega contemporánea do que se adoita ocultar a súa faceta
880

como dramaturgo. Con respecto á adscrición destas pezas ao teatro infantil, indica que “si
e non”, como afirma o propio autor. Ao seu ver, é teatro, sen máis, que probablemente
haxa que entender á luz do tempo no que foi escrito e que non perdeu actualidade.
Identifica en todas as pezas a simplicidade dos diálogos, o ritmo musical, a axilidade
comunicativa, o humor e a sátira, así como “un aire de opereta bufa, unha sorte de gran
teatro de monicreques “naif”, unha farsa carnavalesca divertida e profunda que non oculta
unha inequívoca vontade de amosar o desatino que supoñen as tiranías”.
- Carmen Ferreira, “Cando a tradición oral segue sendo fonte de inspiración”, El Correo
Gallego, “Domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 13 outubro
2019.
Dá conta da aparición do volume e do que contén: tres pezas de teatro infantil:
“Sinfarainín contra don Perfeuto”, “Os burros que comen ouro (nunca cabalos serán)” e
“Lobísimo do saco”, destacando que se caracterizan por estar protagonizadas por animais,
presentar a influencia da oralidade a tradición popular e reflexionar con humor sobre
temas como o abuso do poder, a tiranía e a perda de liberdade.
Referencias varias:
- Xosé García, “Os outros xéneros, tamén para crianzas”, Sermos Galiza, n.º 364, “Fóra
de serie”, “Letras miúdas”, 19 setembro 2019, p. 7.
Nun artigo sobre os diferentes xéneros literarios destinados a un público infantil, fai
referencia a O último Lobísimo do saco, que contén tres pezas de teatro infantil.
- Héctor J. Porto, “Teatro para nenos ‘si e non”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28 setembro
2019, p. 35.
Dá conta da presentación do volume Lobísimo do saco. Tres titiritadas da man de
Galaxia, celebrada na libraría Casa del Libro de Vigo. Recolle as declaracións do autor,
quen recoñece que en Sinfarainín contra don Perfeuto arremete de xeito velado contra
Franco (don Perfeuto) e o seu réxime ditatorial, e toca tamén a emigración; mentres que
en Os burros que comen ouro (nunca cabalos serán) ataca o poder do diñeiro e a falsidade
da xustiza, e en Lobísimo do saco o asunto é “o si á democracia”. Insire tamén a opinión
de Víctor F. Freixanes, quen sinalou a riqueza de elementos que conflúen na escrita do
autor, así como o seu eficaz rexistro para recuperar a tradición dos contos populares,
recreándoos e incluso inventando novos personaxes.
- Mar Mato, “O escritor Bernardino Graña celebra os seus 87 anos cun novo libro para
nenos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 28 setembro 2019, p. 34.
Crónica da presentación da obra na Casa del Libro de Vigo, que cadrou co 87 aniversario
do autor. Entre os presentes, cítase ao presidente da Real Academia Galega, Víctor
Freixanes; os académicos Fina Casalderrey, Xesús Alonso Montero e Xosé Luis Franco
Grande; o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa; o artista Camilo
Camaño; o escritor e profesor Ramón Nicolás e a investigadora Malores Villanueva.
Recóllese que esta última, responsable da edición, destacou que son obras con moito
humor que tamén teñen unha lectura a maiores sobre o que é a perda da liberdade e unha
ditadura.
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- Matilde, “Grandes momentos”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Escaparate”, “Soplando
velas”, 29 setembro 2019, p. 16.
Entre outras novas dá conta do 87 aniversario do escritor Bernardino Graña, que celebrou
na presentación deste volume canda a investigadora Malores Villanueva; o presidente da
Real Academia Galega, Víctor Freixanes; Fina Casalderrey, Xesús Alonso Montero,
Xosé Luís Franco Grande ou Camilo Camaño.
- Xesús Alonso Montero, “Bernardino Graña e Franco”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 4
outubro 2019, p. 12.
Dá conta da homenaxe que lle tributaron en Vigo un grupo de amigos o 27 de setembro
a Bernardino Graña con motivo do seu 87 aniversario. Sinala que os relatores, de
xeracións literarias moi distintas (Víctor F. Freixanes, Ramón Nicolás, Malores
Villanueva), afondaron na biografía literaria do homenaxeado nos eidos da poesía, o
teatro e a literatura infantil), sen esquecer as súas achegas ao xénero do conto da tradición
oral e o vocabulario das terras do Morrazo e do Ribeiro, moi vencelladas á súa nenez e
adolescencia. Dá conta do contido do volume Lobísimo do saco. Tres titiritadas e, con
respecto ao personaxe de don Perfeuto, un reloxo espertador feito en Suíza que lle amarga
a vida a Pacucho Caichovento, comenta que non lle consta que aludise á tiranía de Franco.
No entanto, apunta, si é explícita a denuncia que o autor fixo no poema “Gran luz en
novembro (Na morte do xeneral Franco)”, escrito no “Amencer do 21 de novembro de
1975”.
- Olalla Sánchez, “Apostas outonais para todos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 1.230, “Literatura”, 6 novembro 2019, p. 6.
Entre as propostas pertencentes á literatura galega que inclúe nesta sección Olalla
Sánchez, cóntanse: Conta comigo (Bululú), de Miguel Tanco, un libro sinxelo e
humorístico para se achegar ás matemáticas a través dunha nena; O lobo de area, de Åsa
Lind; Vinte mil leguas baixo os mares, de Jules Verne; O grupo, de An Alfaya; e Lobísimo
do saco. Tres titiritadas, do que salienta que as pezas teatrais destilan humor, pero tamén
serven de chamada de atención sobre o abuso do poder, a tiranía ou o risco de perder a
liberdade.
Labraña, Carlos, Estrelecer (Nun mundo onde as rapazas poidan ser libres), Vigo:
Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, n.º 111, lectorado mozo, abril 2019, 88 pp. (ISBN:
978-84-9151-329-2).
Texto dramático de carácter simbólico con sete personaxes femininas que se desenvolve
en tres xornadas: Anoitecer (no pasado), Estrelecer (no presente) e Amencer (no futuro).
A trama céntrase na visita que realizan Xiana, Irene, Noa e Sara a unha casa abandonada
e na súa respectiva reencarnación dos catro elementos da natureza: Lume, Auga, Ar e
Terra. Nun marco que excita o medo, vivirán un encontro coa Noite e a Sombra que porá
a proba a súa afouteza. O subtítulo da obra estabelece xa a intención que subxace no texto:
a loita por crear un mundo no que reine a liberdade das mulleres, á marxe de calquera
control das súas vidas polas imposicións sociais. A través de breves diálogos e da
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alternancia de planos temporais, Carlos Labraña (Cedeira, 1969) crea a tensión dramática
e o ambiente de medo ante o incomprensíbel.
Labraña, Carlos, A pequena compaña, VIII Premio Estornela de Teatro para Nenos da
Fundación Neira Vilas, ilust. Oscar Villán, Ferrol: Edicións Embora, xuño 2019, 119 pp.
(ISBN: 978-84-17824-04-4).
Carlos Labraña (Cedeira, 1969) recorre a elementos da tradición galega e dos contos e a
mitoloxía clásicos para construír este texto dramático de ton simbólico estruturado en
dous lances, con dez e nove curtas escenas, respectivamente. Nunca casa grande da aldea,
a Avoa, Xigantón e o Cociñeiro Marrán dedícanse a recoller e coidar nenos perdidos na
rúa para salvalos dos perigos e ofrecerlles acubillo. Medusquiñas, Pedichón e Soldadiño
asisten á chegada dunha nova compañeira, Xoaniña, despois de que Trasniño
desaparecese. Axiña aparecen dous malvados personaxes, Chuchona e Papón, dos que
terán que fuxir por un túnel que está no interior dun armario cara ás Illas do Alén. A viaxe
da Pequena Compaña, ateigada de perigos por mor das criaturas que lles saen ao encontro,
como a Coca de Redondela, as rochas faladeiras, o can Cérbero, os teixos vellos. Ao cabo
logran subir na barca de pedra e marchar cara ás Illas do Alén. As ilustracións de Óscar
Villán (Ourense, 1972) mostran os personaxes realizando diversas accións ás que se alude
no texto.
Núñez Singala, Manuel, Atranco no banco, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, n.º
115, outubro 2019, lectorado mozo, 108 pp. (ISBN: 978-84-9151-405-3).
Texto teatral de Manuel Núñez Singala (Lugo, 1963), que se encadra no subxénero da
comedia. Catro personaxes coinciden un domingo nun banco co propósito de atracalo.
Serafín, o director da sucursal, dille á súa muller que ten gripe e, no canto de acudir á
comida familiar, queda con Vanessa, a súa secretaria, no banco co fin de que acceda ao
sistema coa súa clave e así poder levar os cartos da caixa e culpala a ela. Pola súa parte,
Rafael, o garda municipal da vila, e Lois, o cuñado de Serafín, ese mesmo día, cavan un
túnel e chegan tamén até a caixa forte. O texto presenta un único acto, e o efecto cómico
refórzase a través das continuas entradas e saídas en escena dos personaxes até que os
catro cadran no mesmo espazo, e recorrendo a diálogos áxiles, múltiples xogos de
palabras e equívocos lingüísticos que buscan o riso do lector. Ademais, ambas as parellas
de personaxes responden ao modelo clásico do parvo e o espelido.
Patinho, Pepablo, A nena e o grilo máis aló, ilust. Luz Beloso, cancións de Magín Blanco,
Vigo: Editorial Galaxia, col. Sonárbore, n.º 35, lectorado autónomo, febreiro 2019, 72 pp.
(ISBN: 978-84-9151-309-4).
Peza de teatro musical escrita por Pepablo Patinho (Ferrol, 1970) que vai acompañada
das cancións de Magín Blanco (A Rúa, 1960), incluídas no CD que acompaña o volume,
e conta nesta edición coas ilustracións figurativas a toda cor de Luz Beloso (Monforte de
Lemos, 1968), que aparecen en páxinas independentes; son imaxes evocadoras que
enmarcan momentos da historia realizadas con técnica dixital. A trama arrinca cando
Nena e Grilo esmagan sen querer a súa amiga Xertrude a araña. Buscando a maneira de
devolverlle a vida, atópanse con Canis e Lupus, uns artistas ambulantes que os guiarán a
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través da maxia e a música ao país dos mortos, onde tentarán atopar a Xertrude para
resucitala. A peza fi candidata aos XXIII Premios do Teatro María Casares como mellor
espectáculo teatral para público infantil e como mellor música orixinal; e finalista nos
Premios da Música Galega Martín Códax na categoría de mellor álbum polo disco.
Recensións:
- Marta Neira, “A colección Sonárbore: poesía e música”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 setembro 2019, p. 6.
Indica que a colección “Sonárbore” da editorial Galaxia conta cunha boa acollida por
parte de pequenos e maiores e dá conta da publicación de dous novos volumes: A nena e
o grilo máis aló, con música de Magín Blanco e ilustracións de Luz Beloso, e Bravas. O
rexurdir da luz!, de Gramola Gominola, ilustrado por Iago Araujo.
Referencias varias:
- Montse García, “Magín Blanco”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Música”, 16 abril 2019, p. L6.
Entre outras actividades culturais, informa da presentación desta obra.
Riobó Pose, Xoán Carlos, Acariñando os desexos, ilust. Julia Abal, A Estrada: Edicións
Fervenza, col. A Pinguela. Teatro para ler e representar, n.º 105, outubro 2019, 40 pp.
(ISBN: 978-84-17094-73-7).
Texto da breve peza teatral creada por Xoán Carlos Riobó Pose (Moaña, 1963),
representada por vez primeira no IES As Barxas de Moaña en abril de 2014. Inspirada no
conto Carapuchiña vermella de Perrault, a obra, con seis personaxes e dez escenas,
aborda o tema do acoso sexual. Eli acaba de ter a súa primeira regra e está a vivir o
espertar da súa sexualidade, obxecto de conversas coa súa amiga Mar. O seu veciño Pucho
tenta aproveitarse dela, pero Eli escapa, pero, pouco despois, suplanta a súa avoa na cama
e a rapaza acaba cravándolle un coitelo no corazón. A decena de ilustracións en grises de
Julia Abal (Cangas do Morrazo, 1990) acompañan este texto dramático.
Riobó Pose, Xoán Carlos, A viaxe de Burhan: éxodo, ilust. Julia Abal, A Estrada:
Fervenza, col. A Pinguela. Teatro para ler e representar, n.º 106, outubro 2019, 44 pp.
(ISBN: 978-84-17094-74-4).
Texto da breve peza teatral creada por Xoán Carlos Riobó Pose (Moaña, 1963), estreada
polo grupo de teatro A Réplika do IES Rodeira de Cangas en 2016, para representar,
segundo se indica, con actrices e actores, bonecos e sombras proxectadas. Estruturada
nun prólogo e catorce escenas, cóntase a historia de Burhan, un rapaz que foxe da guerra
de Siria e, tras se despedir da súa amiga Hilâl, embarca cara a Grecia. Unha vez alí remata
nun campo de refuxiados, do que escapa para volver á súa terra. O texto acolle referencias
a diversos personaxes da Odisea de Homero e integra diversos poemas de Rosalía de
Castro arredor da emigración e a persecución dos oprimidos. A decena de ilustracións en
grises de Julia Abal (Cangas do Morrazo, 1990) acompañan a edición deste texto.
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Sánchez, Gloria, Noé e Gato fan teatro, ilust. Uxía Pin, Santiago de Compostela:
Santillana Infantil y Juvenil - Edicións Obradoiro, col. Oqueleo, serie morada, lectorado
autónomo, xullo 2019, 76 pp. (ISBN: 9788416834242).
Volume que reúne dous textos dramáticos de carácter humorístico escritos por Gloria
Sánchez (Vilagarcía de Arousa, 1958): Corre, Carmela, que chove! e Lobo, ven!,
ilustrados por Uxía Pin (Lugo, 1980) con cores vivas e escenas que representan algúns
momentos importantes da acción. Na primeira peza, dividida en dous actos con nove
personaxes, achega unha interpretación do mito bíblico do diluvio, eliminando calquera
alusión aos aspectos relixiosos e conectándoo con temas do mundo actual como o
ecoloxismo, a protección das especies e o coidado do medio. Noé, por mandato dunha
voz grave, alta e atronadora, reúne unha parella de bestas e bechos de cada especie ante a
chegada dunha intensa chuvia que durará corenta días e corenta noites. Disposto a cumprir
o mandado, embarca os animais coa axuda de Carmela, a súa muller, e o seu fillo. A
medida que pasa o tempo, a situación no barco complícase: rematan as provisións, hai
problemas de convivencia entre algúns animais, protestas de Greenpeace contra Noé por
acabar co bosque para construír a embarcación, acusacións de Manuelito Fernández e
López, garda da alfándega costeira de Ourense, e do seu axudante Otolindo, e mesmo un
desastre ecolóxico pola contaminación do mar coa brea do barco… O desespero de Noé
ante tantas complicacións chega ata tal punto que el e a súa familia optan pola Operación
Camuflaxe: disfrázanse de animais. Pola súa parte, Lobo, ven!, peza inspirada nun conto
tradicional portugués, preséntase como unha comedia de monicreques en tres actos, malia
aclararse que tamén se pode adaptar ao teatro convencional. A trama, con sete personaxes,
desenvólvese nunha aldea, onde Adrián, un neno fervello e moi traste, non para de amolar
os animais da casa (o gato, a galiña e o can), os cales argallan un plan para desfacerse del
ante a falta de actuación da nai, que sempre ameaza con chamar o lobo para que o leve
pero nunca o fai. A situación ten un desenlace feliz, ao descubrirse que o cativo non actúa
por maldade senón porque se sente só e quere xogar. Así, todos se comprometen a cambiar
de comportamento. Ambas as pezas son dinámicas e presentan diálogos áxiles cargados
de recursos humorísticos, refráns, frases feitas, razoamentos absurdos, dobres sentidos,
esaxeración das palabras.
Wiersma, Mark e Miguel Mosqueira, Sira e o robot: On fire!, ilust. Iván Sende, Santiago
de Compostela: edición dos autores, setembro 2019, lectorado mozo, 107 pp. (ISBN: 97884-09-14260-6).
Segunda entrega da serie creada por Mark Alan Wiersma (Vista, California, 1976) e
Miguel Mosqueira (Lalín, 1982) e que comezou a súa andaina con Sira e o robot.
Adventures on Titan, publicada en Edicións Xerais de Galicia en 2015 e que agora editan
os propios autores. Trátase dunha peza de teatro musical ambientada en Galicia, na cidade
de Mega-Metrópole, no ano 2050, cando o inglés acaba de ser declarado lingua oficial
xunto co galego, de aí que no texto se alternen ambas as linguas, dando lugar a un ruído
que afecta á comprensión do texto e contribúe a esvaecer cada un dos elementos da
narración. Neste mundo, os humanos compórtanse como robots e os robots son aparellos
choromicas que posúen o don da música. Nesta aventura, estruturada en vinte capítulos
que funcionan como escenas, Sira e o seu robot William descobren a verdadeira
identidade do misterioso profesor de guitarra eléctrica Li-ho Eye, que non é outro que
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Leo i Arremecágona, e tamén quen está detrás dos incendios anuais que se achegan á
cidade. Ao estilo dos musicais, as cancións, de distintos estilos, intercálanse entre os
parlamentos dos personaxes e as voces do narrador e da narradora que conducen o texto,
e pódense escoitar no CD que acompaña o volume. As ilustracións son de Iván Sende
(Vedra, 1977), quen se decanta por un estilo figurativo para caracterizar os personaxes,
ademais de achegar información sobre os lugares e as paisaxes onde transcorre a historia.
Son deseños a toda cor con tintas planas e liña fina de contorno.
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VII.3.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.

887

VII.3.3. ADAPTACIÓNS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VII.3.4. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS E REEDICIÓNS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VII.3.5. ANTOLOXÍAS
Vázquez Pintor, Xosé, Teatro de Pintor, ilust. Camilo Camaño, José Antonio Fondevila,
Manuel Fragoso, Xulio García Rivas, Paco Lareo e Héitor Picallo, limiar de Manuel
Lourenzo, A Estrada: Edicións Fervenza, col. A pinguela. Teatro para ler e representar,
n.º 107, decembro 2019, mocidade e adultos, 229 pp. (ISBN: 978-84-17094-90-4). ■
Volume que recolle dez obras de teatro de Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) ao que
se define, nas palabras iniciais da editorial, como un dos dramaturgos galegos máis
sobranceiros aos que se pretende homenaxear con esta publicación. A seguir, Manuel
Lourenzo, nun limiar intitulado “O teatro que gozamos”, destaca o alento poético das
pezas pola escolla de argumentos, linguaxes e espazos, e indica que na produción de
Vázquez Pintor se percibe a presenza dos mitos e elementos simbólicos da cultura galega.
Recóllense a continuación as obras, precedidas dunha ilustración inicial, algunhas das
cales xa publicadas con anterioridade e outras inéditas. Son as seguintes: A meiga branca,
coa ilustración de Camilo Camaño (Coiro, 1951), ambientada nun supermercado e
protagonizada por cinco animais; Asubío, Fina e Petra, xente moi lareta, publicada nunha
edición independente en 2006 por Everest Galicia, encabezada por unha imaxe de Héitor
Picallo (Baño, Cuntis, 1974), que transcorre nunha horta na que Fina e Petra, dúas mazás,
van madurecendo aos poucos; a peza lúdico-experimental Entrando en voz, ilustrada por
Xulio García Rivas (Borraxeiros, Agolada, 1947); Naraído, peza ambientada en Xaxabre,
onde un poeta vello quere converterse nun ordenador, e ilustrada por Camilo Camaño; O
casting, ironía sobre os criterios que manexa unha empresa de recursos humanos para
seleccionar os candidatos, texto precedido por unha ilustración de Manuel Fragoso
(Codeseda, A Estrada, 1956); O pintasilgo que veu de lonxe, obra sinxela con tres
personaxes destinada a un público infantil e cunha ilustración de Xulio García Rivas; A
sombra da memoria, obra con dous personaxes estruturada en dous actos e ilustrada por
Héitor Picallo; A fraga encantada, editada en 1987 pola Xunta de Galicia, con personaxes
pertencentes á natureza; Sala de espera, que contou cunha edición independente en 2001
en Edicións Fervenza, peza ambientada nunha clínica privada de beleza corporal, con dez
personaxes e un acto único; e Teatro do Patacón. Os pés do vento, tamén publicada por
Fervenza en 2008, encabezada por unha imaxe de Manuel Fragoso e que presenta a catro
mulleres en escena que ofrecen os seus monólogos sobre o Camiño ao longo de sete actos.
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VII.3.6. POSTAS EN ESCENA
Neste apartado achégase a información recollida a partir das publicacións periódicas, ben
sen asinar, ben asinadas, que son as que se describen en “referencias varias”.

VII.3.6.1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS E SEMANAS
12 doces de outono, Ciclo
Ciclo teatral e musical para un público infantil e familiar que se celebrou de maneira
gratuíta nos días 27 de outubro e 3, 10 e 17 de novembro en doce Centros SocioCulturais
de Santiago: Castiñeiriño, Laraño, Rocha, Conxo, Romaño, Nemenzo, Fontiñas, Vite,
Grixoa, Santa Marta, Bornais e Ensanche. No ano 2019 participaron das compañías
Fantoches Baj, coa peza Os romeiros do Caracol; Xoán Curiel, con Canta miña pedra
canta; Gloria Mosquera e Diego Maceiras, con Contos para un mundo mellor; Iseo A
Moura, con Se as árbores falaran; Marta Ortiz, con Mulleres de sal; Atenea García, con
Bichocas; Aldaolado, con A ovella Engracia; Teatro Ghazafelhos, con O país dos
mandóns; Paula Carballeira, con O río da bruxa; El Callejón del Gato, con Cyclo; Contos
de Pablísimo, con Príncipes e princesas; e Pérez & Fdez, con A tortoise, un can, two
monsters e un picnic.
Referencias varias:
- Montse García, “Maridaje de gastronomía y artes escénicas en ‘12 Doces de Outono”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”; “Para todos los públicos”, “Ocio”,
25 setembro 2019, p. L10.
Recolle a programación da edición deste ano do ciclo 12 doces de outono, informando de
que a programación chegará a unha ducia de centros cívico a finais de outubro e
novembro.
- ECG, “Doce doces de outono’ en los centros vecinales”, El Correo Gallego, “Santiago”,
23 outubro 2019, p. 20.
Informa do inicio dunha nova edición do ciclo 12 doces de outono que se celebrará entre
o 27 de outubro e o 17 de novembro nos centros socioculturais de Santiago de
Compostela, onde se representará alomenos un espectáculo.
Agustín Magán, XVIIIº Festival de teatro afeccionado
Organizado por primeira vez en 2002 pola Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e a Federación de Teatro Afeccionado (FEGATEA) para lembrar e
homenaxear a Agustín Magán, ademais de servir de intercambio de experiencias entre
grupos afeccionados. A edición de 2019, celebrada entre o 30 de outubro e o 3 de
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novembro, contou coa participación da compañía Petanaporta que representou a peza O
pequeño poni para o público infantil.
Referencias varias:
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Dá conta da programación da edición deste ano do Festival de Teatro Afeccionado
Agustín Magán, anunciando as datas de celebración e o título dos cinco espectáculos que
se van a representar.
Alter Ego, IVº Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Agrupación Teatral Criaturas coa colaboración do Concello de Rianxo.
A edición de 2019 tivo lugar os días 18, 19, 25 e 26 de outubro no auditorio e na biblioteca
municipal. Para o público infantil contou coa presenza de Celtia Figueiras, con Gale,
Historia da lingua; Regueifeiros de Galicia, con Regueifando; e Miguel Alonso, con
Cambia o conto.
Ames, XIVª Mostra de Teatro Afeccionado de
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Concello de Ames. A edición de 2019
celebrouse dende o 8 de novembro até o 15 de decembro e contou coa participación, para
público infantil, das compañías galegas Escola Municipal de Teatro de Ames, con
Criaturas.
Artellando
Dividido en tres bloques: Artellando nos Barrios, Artellando nos Recuncho e Artellando
na noite. A edición de 2019 celebrouse entre os días 29 de maio e o 2 de xuño con motivo
das festas da Ascensión de Santiago de Compostela. A programación contou cos
seguintes espectáculos: A tortoise, un can, two monters e un picnic, de Manu fernández e
Victoria Pérez; Os c@ntos do Bardo Abelardo, de Servando Barreiro; Contacontos en
verso, de Yolanda Castaño; Rodari, Rodari, de Inacio Vilariño; De aquí para alá, de
Lydia Botana; Cóntame un cine, de Anxo Moure; A miña primeira viaxe, de Xarope Tulú;
Pan con chocolate, de Saleta Fernández; Ilusionista, de Fani Triana; e No país do vento,
de Charo Pita.
Referencias varias:
- Brais Fdez., “Sábado de espectáculos no Principal”, El Correo Gallego, “Ascensión”,
“29 de maio ao 2 de xuño”, 29 maio 2019, p. 7.
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Recolle a programación do ciclo de teatro Artellando celebrado en Santiago de
Compostela no marco das festas da Ascensión, destacando o feito de que estea composta
por pezas orientadas ao público familiar.
Artistas de rúa, XX Festival de
Organizado polo Departamento de Cultura do Concello de Redondela, celébrase na
Alameda da vila. A edición do 2019 tivo lugar o 2 de agosto e ofreceu actividades para
todos os públicos. Actuaron as compañías galegas Urdime, coa peza A Danza do Paxaros;
Fantoches Baj, con Os Romeiros do Caracol; Xampatito Pato, con Só; e Diábolo Clasic
Metal, cun espectáculo de música, circo e humor.
Arzúa, XVº Ciclo de Teatro Outono a escena de
Organizado polo Concello de Arzúa, inclúe música, monólogos e teatro. A edición de
2019 celebrouse entre o 5 de outubro e o 22 de novembro, en diferentes lugares do
municipio. Para o público infantil contou co contacontos Pedro Bugarín, con Maxia de
catro a catro; e as compañías Elfante Elgante, con Danza da choiva; Fantoches Baj, con
Auga que non vas beber; Magín Blanco, con Gatuxo; Teatro Avento, con Umm!; Xarope
Tulú, con Nómades; e Malasombra Producións, con Nós. A historia de Galicia.
As Cancelas, I Festival de Títeres
Organizado polo centro comercial santiagués As Cancelas para un público familiar en
horario de tarde. Celebrouse do 25 ao 28 de marzo e contou coas representacións de
Pinocho, baseado na obra de Carlo Collodi, de Títeres Cachirulo; Alicia no país das
marabillas, recreando a obra de Lewis Carroll para a nenez de tres anos, e outros
espectáculos como Pedro e o lobo e El libro de la selva.
Bande, XXIVº Encontros de Teatro Escolar e Amateur de
Encontros organizados polo Concello de Bande, o IES Aquis Querquernis e o CEIP
Xaquín Lourenzo, no que colaboran os centros de ensino da localidade. Na edición de
2019, con quince representacións, que transcorreu entre os días 13 e 16 de maio,
participaron o alumnado do CEIP Xaquín Lourenzo de Bande, con A tía lambida; do CPI
Padrenda–Crespos, con A banda de Padrendoi; do CEIP Plurilingüe Curros Enríquez de
Celanova, con Noite de batas; do CEIP Padre Feijoo de Allariz, con O principiño; do
CEIP San Marcos de Cartelle, con Os pescadores e a pequena serea; da Asociación
Cultural Teatro Aneis de Xinzo de Limia, con O partido e Sucesos; do CEIP Rogelio
García Yañez de Ramirás, con Díxomo fulanita; do CEIP Plurilingüe dos Blancos, con
Grandes inventos para saír do aburrimento; do . CEIP Xoán de Requeixo de Chantada,
con A aula de tócame Roque; do Peke-Sastre - E. T. Santo Angel de Ourense, con Tu
serás para min; do Atrápate - E. T. Santo Angel de Ourense, con Lúa chea; de Escena
Cero de Ourense, con O xuramento de Gato Pardo; do Baúl do Paspallás de Ourense, con
O aquelarre dos soños; e do I.E.S. Aquis Querquernis de Bande, con Porterira seralo ti.
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Bebescena
Ciclo de teatro para bebés de un a tres anos organizado pola Concellería de Cultura do
Concello da Coruña e celebrado no Centro Ágora da cidade herculina. Ademais de postas
en escena leváronse a cabo diversos talleres e conferencias familiares. Na edición de
2019, celebrado todos os domingos 24 de febreiro, 3 de marzo, 7 e 28 de abril e 12 de
maio, participou a compañía galega Caramuxo Teatro, coa peza Ñam. Tamén contou coa
participación das compañías foráneas Imaginart (Cataluña), coa peza Sensacional; We
Tum Tum (Portugal), con Crash babies; Arena en los bolsillos (Andalucía), con Afuera
es un lugar; e Helena Lizari, Mercat de les Flors e El Més Petit de Tots (Cataluña), con
Maleable.
Begonte, VIIº Ciclo de Teatro de
Organizado pola Asociación Cultural Castiñeiro Milenario coa colaboración da
Deputación Provincial de Lugo e do proxecto Buxiganga. Na edición de 2019, que se
celebrou os días 21 e 28 de outubro e o 9 de novembro, as pezas representadas eran para
público familiar: Que cousas pasan no Camiño!, de A Adala Infantil, Comedia Bifída, a
cargo do grupo Touporroutou Teatro; e Contos e lerias, de Vero Rilo.
Ben veñas Maio, XXIIIª Semana Teatral
Mostra teatral ofrecida polos alumnos dos Institutos de Ensino Secundario de Pontevedra
na que se presentan pezas dos grupo de teatro dos centros de ensino da cidade. A edición
de 2019 tivo lugar no Teatro Principal de Pontevedra entre os días 7 e 9 de maio.
Participaron o grupo de teatro do IES A Xunqueira I, con Memorias de Moliere; o grupo
de teatro Fiúncho do IES Luís Seoane, con Commedia: un xoguete para Goldoni e o grupo
de teatro Avelaíña do IES A Xunqueira II, con Miña santiña e María Castaña.
Betanzos, Ciclo Teatro en Familia
Organizado polo Concello de Betanzos para a celebración do Nadal en familia. A edición
de 2019, tivo lugar entre os días 7 e 28 de decembro na Aula de Cultura do Liceo.
Represéntaronse as pezas Gaia, da compañía Entremans; Os fabulosos cleaners, de
Malasombra Produccións; Mai mai, de Boabab Teatro; e Ummm!!, de Avento Teatro
Produccións.
Boiro, Mostra de teatro Escolar
Mostra organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Boiro orientada aos
centros de ensino. A edición de 2019 tivo lugar os días 9, 10, 22, 23 e 25 de outubro e 7
e 15 de novembro na Casa da Cultura Ramón Martínez López de Boiro e contou coa
participación das compañías Elefante Elegante, Tanxarina, Baobab, Pérez & Fernández,
Gazafelhos, Os Quinquilláns e Butacazero.
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Brión, XXIV Festival de Títeres de
Festival de monicreques organizado polo Concello de Brión. A edición de 2019
celebrouse os días 2, 3 e 4 de xaneiro no Centro Social Polivalente da vila. Contou coa
participación da compañía Teatro Marionetas Trécola, con Tolitates; A Xanela do Maxín,
con A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza.
Referencias varias:
- A. P., “Pecha o festival de títeres de Brión ca obra ‘Tolitates”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala”, 4 xaneiro 2019, p. 29.
Informa da posta en escena da peza Tolitates a cargo da compañía Teatro Marionetas
Trécola o día 4 de xaneiro como clausura do Festival de Títeres de Brión.
- C. E., “Brión celebra os días dous e tres o Festival de Títeres”, El Coreo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. O Sar”, 31 decembro 2019, p. 28.
Informa da posta en escena da peza A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na
cabeza de A Xanela do Maxín no marco da celebración do Festival de Títeres de Brión.
Buxiganga, XIº Circuítos
Organizado dende o ano 2008 polo Consello da Cultura da Área de Cultura da Deputación
de Lugo e coa cooperación do Consello Asesor de Teatro, co obxectivo de achegar o
teatro aos diversos concellos da provincia e realizar tamén accións formativas. Na edición
de 2019, celebrada no salón de actos do colexio de Castroverde e na casa da cultura da
localidade, participaron 32 compañías de teatro da provincia e leváronse a escena as
seguintes pezas para público infantil e familiar: O Muro, de Grupo Humorístico Trípode;
As Consultas Do Doutor Baldomero Bautista, de A Rabela Teatro; Enciclopedia Álvarez,
de Colectivo Cultural Ollomao; Cena familiar, de O Torques; Menciñeiro á forza, de Os
Baluros; Unha noite de primavera sen sono, de Os Trocos; O gardián da árbore dos
desexos, de A Mariña; O silencio do badal, de Ardora; Toluras de proveito, de O Bordelo;
O feitizo de Argalleiras de Teatro; Madialeva, de Sacarina; Sintrón nin són, de Centro
Teatral Faro-Miño; Comeza a función, de A Adala; Que cousas pasan no camiño, de A
Adala infantil; Bicos de vinagre, de O Batán; El Guindilla, de O Centiño; Matías está
tolo, de Pico do Castro; Un divorcio no pobo, de Axóuxeres; Comedia bífida, de
Touporroutou Teatro; As fillas de Eva, de Nova Escena Teatro; Borralliña, de Os
Palimoquiños; O Lazarillo do Miño, de Os Pinchacarneiros; O achado do Castro, de
Teatro Lucho Hospital Xeral-Calde; Improvincia, de Curuxan Teatro Impro; Soños, de
Grupo de Teatro Down; Hotel Desencanto, de Hipócrita Teatro; A meiga no palleiro do
galo castiñeiro de Ti e máis Eu Teatro; Sucesos, de Grupo de Teatro Viraventos; Pros e
Contras, de Teatreiras; G-13, da Escola de Teatro Falcatrueiros; As pastillas de Farruco,
da Asociación Cultural Abrente; No berce dos contos, de Alentía Teatro; Na procura dun
traballo, de Metáse Teatro; Noite de Reis, de Lume Escénico; Princesa busca
pretendente, do Grupo de Teatro Augas do Sil; Delicadas, de Rebuldeira Teatro; e Casa
Macho, de Obra Viva.
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Teatro ás 6, Ciclo de Teatro Infantil de Cambados
Ciclo de teatro realizado no Auditorio da Xuventude de Cambados que forma parte da
iniciativa da Rede Galega de Teatros e Auditorios, Agadic. Na edición de 2019, celebrada
durante os domingos de xaneiro e febreiro, representáronse as pezas Os limpa limpa, de
Expresións Producións; Frankenstein, de Teatro dos Ghazafelhos; Pum, pum, de Baobab
Teatro; e Nómades, de Xarope Tulú.
Referencias varias:
- L. R., “Regresa el teatro familiar a los domingos de febrero con cuatro obras de variedad
artística”, Diario de Arousa, “Cambados”, 1 febreiro 2019, p. 10.
Recolle a programación do Ciclo de Teatro Infantil de Cambados ‘Teatro ás 6’,
informando da posta en escena das pezas Os limpa limpa, Frankenstein, Pum pum e
Nómades de Expresións Producións, Teatro dos Ghazafellos, Baobab Teatro e Xarope
Tulú respectivamente.
Caldas de Reis, Ciclo Teatro de Outono
Organizado polo Concello de Caldas de Reis. A edición de 2019 tivo lugar no Auditorio
Municipal durante os días 6, 20 e 27 de outubro. Contou coa presenza das compañías
Malasombra, con D.E.P.; e a Asociación Chumpá Teatro, con Os intocables. Para o
público infantil contou, de novo, coa compañía Malasombra e o seu espectáculo Os
Ronquenstein.
Referencias varias:
- Fernando Salgado, “El ciclo Teatro de Outono propone la reflexión a través de tres
comedias”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 2 outubro
2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena de tres comedias no Auditorio Municipal de Caldas de Reis
no marco da programación do ciclo Teatro de Outono organizado por este Concello.
Candilejas Don Bosco, XVIº Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Certame de teatro escolar e afeccionado organizado polo colexio Calvo Sotelo da Coruña.
Na edición de 2013, que tivo lugar dende o 12 de abril até o 15 de xuño, representáronse
as pezas infantís Enleando os contos, do alumnado do CEIP Sanjurjo de Carricarte;
Recobrou o sorriso o Eleuterio e Unha cousa pola outra, do Colexio Nosa Señora dos
Remedios; O caso da rúa de Lourcine, de Raiola Escola Compañía de María; Zapping,
do Grupo de Teatro do Clube de Campo de Ferrol; O merlo branco e A vía fantástica, de
Casahamlet; A comedia dos erros, do Grupo Teatro do Ar do CPI de Panxón; On air, do
IES Elviña; O punto da escarola, do Colexio Labarta Pose de Baio; Parella 2.0, do IES
Maximino Romero Lema de Baio; Rosiña caramelo, do CEIP Novo Arteixo; Tonucci, do
CEIP Raquel Camacho; Polgariño, do colexio Ramón de la Sagra; O club anti-machotes
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e Monsters Vs. Addams, do Grupo de Teatro Vagalume Animación e O crebanoces, do
CEIP Emilia Pardo Bazán. Tamén se levaron a escena pezas para o público adulto as
pezas Mesa para dous, do Grupo FAS-QUE-FAS da Fundación Wenceslao Fernández
Flórez; Kalinka, conflito na embaixada, de Vinde Ver Producións; O anel máxico, do
Grupo Valverde Teatro de Cedeira e d’A Fiestra Teatro; Cena de 5 crímenes e Cóncavoconvexo, do Grupo de Teatro Ateaco; Sánatos, da Asociación Teatral Paso de Valverde;
Con premeditación e alevosía, do Grupo de Teatro ASCM; Inés, desapercibida, de
Caruncho Teatro; A cea dos idiotas, do Liceo de Noia; ¡Aquí non paga ninguén!, de Porta
Aberta; Hamster, de Triatreros; Facer o sueco, de Teatro Badius e A ópera do patacón,
do Grupo de Teatro Alexandre Bóveda. Ademais representaron as súas pezas, en castelán,
o alumnado de distintos centros educativos, a través dos seus grupos teatrais, como foi o
caso do CEIP Curros Enríquez –Grupo Currantes-, do IES Salvador de Madariaga –Grupo
Talía-, do CPR Jorge Juan, do Centro Social Sagrada Familia, do Fogar de Santa
Margarida, do grupo Papaventos do CEIP Zalaeta, da Agrupación Fuera de Serie, do
Colexio Hijas de Jesús, do Centro Liceo La Paz, do CEIP Ponte dos Brozos, do grupo
Arjé Teatro do Instituto Breamo, do Colexio María Barbeito, do CEIP Novo Arteixo, da
Asociación Melandrainas-Grupo COMEDY2-, do Grupo de Teatro Aspronaga, el
Biombo Teatro, do Colexio Ramón de la Sagra, do IES Urbano Lugrís -Grupo Ardora e
o Grupo Pocholiños-, do CEIP Eusebio da Guarda, da Casa de Castilla-La Mancha–Grupo
Los Cigarrales- e do CEIP Rosalía de Castro, entre outros.
Canto Conto, IV
Organizado por As Maimiñas e Reviravolta Producións integra contos e música,
plasmados en contacontos e concertos de música en directo, xunto a obradoiros e xogos
populares. Celébrase no parque da Pesqueira do Concello de Mos, no Paseo do Río Louro.
Na edición de 2019, que tivo lugar o domingo 12 de maio, tivo lugar unha andaina polo
Paseo do Río Louro a cargo de As Maimiñas e unha campestre. Contouse coas actuacións
de Magín Blanco e a Banda das Apertas, Pakolas, Os Bolechas, e O Viravai, con Paio e
o poder da música.
Referencias varias:
- G. M., “El festival infantil ‘Canto conto¡’ celebra el próximo domingo su cuarta
edición”, Faro de Vigo, “Louriña”, “Área Metropolitana”, “Porriño. Mos”, 12 maio 2019,
p. 14.
Recolle a programación da cuarta edición do festival infantil ‘Canto conto’, informando
de que contará coas actuacións de Pakolas, Os Bolechas, Magín Blanco e O Viravai, así
como das actividades paralelas que terán lugar.
Carballo, Venres Culturais en
Programa cultural organizado polo Concello de Carballo que integra música, teatro,
maxia, exposicións, cinema e outras actividades. A edición de 2019, celebrada dende
febreiro até marzo, no Pazo da Cultura de Carballo e na Biblioteca Rego da Balsa, contou
coa participación de Teatro dos Ghazafelhos, con Rubicundo; Aula de Teatro Municipal
de Carballo, con A bonitísima historia da princesa Maricarmen; e Baobab Teatro, con
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Pum, pum.Canto á programación para público adulto representáronse as seguintes pezas:
Cranios privilexiados, de Mofa e Bega; Dúas donas que bailan, de Teatro do Atlántico;
Vida de cans, de Talía Teatro; e A leituga, de Eme2 Producións.
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo
e que contará con máis dunha quincena de propostas.
Carballiño, XXXº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Creado no ano 1989 na localidade ourensá do Carballiño. Organizado pola Asociación
Cultural FETEGA, coa colaboración do concello do Carballiño, a Deputación de Ourense
e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A edición de 2019 levou o nome
de “Celso Parada” en homenaxe ao recentemente falecido dramaturgo, actor e director.
Celebrouse entre os días 2 e 6 de setembro no Auditorio Municipal e no anfiteatro
exterior, e presentou como novidade a entrega dos “Premios Dorotea Bárcena”.
Leváronse a escena as pezas Catro segundos, da compañía ÍO; Compañeira de piso, de
Contraproducións; Cartoons, de Excéntricas; Curva España, de Chévere.
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego de Carballiño.
- E. P., “Miguel de Lira, premio de honor en O Carballiño”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 3 setembro 2019, p. 30.
Informa da concesión do premio de honra que concede o Festival de Teatro Galego
(Fetega) a Miguel de Lira pola súa aportación imprescindible ao mundo das artes
escénicas galegas.
- X. A. Reboiro, “O Festival do Teatro Galego enche a vila de actividades”, La Región,
“Carballiño”, 3 setembro 2019, p. 25.
Informa da celebración do acto de presentación do Fetega, organizado polo Concello de
Carballiño e que contará con espectáculos de butaca e a pé de rúa na súa trixésima edición.
Carballiño, XXI Festival de Títeres
Organizado pola Concellería de Cultura do concello coa colaboración da Deputación de
Ourense. A edición de 2019 celebrouse durante o mes de agosto e contou coa celebración
de obradoiros da man dalgunhas das compañías participantes como o de creación de
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monicreques de Títeres Babaluva. Representáronse as pezas infantís O paroleiro, de Os
contos de Pablísimo e Dona barriga verde, da compañía Larraitz Urruzola.
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “Os cativos fabricaron o seu monicreque no Carballiño”, La Región,
“Verano”, “Provincia activa”, 20 agosto 2019, p. 18.
Recolle a programación da sétima edición do Festival de Títeres de O Carballiño,
informando de que o público poderá desfrutar da posta en escena dos espectáculos Dona
Barriga Verde, a cargo de Larraitz Urruzola, e O paroleiro, de Os Contos de Pablísimo.
Cariño, XXXVIIª Mostra de Teatro Galego de
Mostra teatral para compañías profesionais e afeccionadas e para diversos tipos de
público, que ten lugar no Auditorio Municipal do concello ferrolán. Na edición de 2019,
celebrada entre o 9 e o 21 de agosto, participaron as compañías Galeatro, con Carabela;
Teatro del Andamio, con O sal do mar e outros contos mariñeiros; Producións
Excéntricas, con Cartóons; Talía Teatro, con Lambetadas; Redrum Teatro, con Contos
do recreo; Circo Chosco, con Forzu2; Catropés, con Animacreques; e Cía. La Sincro, con
Ohlimpiadas, con espectáculos para o público infantil.
Cee á escena, Vª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Mostra que substitúe á Mostra de Teatro de Cee, que no ano 2012 celebrou a súa XXVª
edición e última. A edición de 2019 tivo lugar no auditorio da casa da cultura dende o 19
até o 25 de agosto. Contou coa presenza das compañías Talía Teatro con Vida de cans;
Fantoches Baj, con Auga que non vas beber; Contraproducións, con Commedia; Estudo
Momento, con Macbeth, o ruido e a furia; Malasombra Teatro, con Bernarda; Sarabela
Teatro, Normas apra saber vivir na sociedade actual; e Culturactiva con Papar sen
cancelas. Tamén se representou para o público infantil A casa de Bernarda Alba, a cargo
do grupo xuvenil da Escola Municipal de Teatro.
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Talía Teatro abre a Semana das Artes Escénicas de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte. Barbanza. Noia”, 19 agosto 2019, p.
25.
Dá conta do arranque da quinta edición da Semana de Teatro e das Artes Escéncias Á
EsCEEna e da programación que se desenvolverá no Auditorio Baldomero Cores.
- M. R. L., “Malasombra presentará hoxe a obra ‘Bernarda’ na Semana de Teatro de Cee”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 agosto 2019, p. 30.
Dá conta da chegada ao tramo final da Semana de Teatro de Cee coa posta en escena,
entre outras, da peza A casa de Bernarda Alba a cargo da Escola de Teatro de Cee.
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Colorín, Colorado
Ciclo de teatro infantil promovido pola Concellaría de Cultura da Estrada. A edición de
2019 celebrouse entre o 27 e o 30 de decembro e representáronse as pezas A toupiña que
quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza; Animais de compañía; A Galiña Azul; e
Fíos.
III Festival das Cóxegas
Organizado polo Concello de Pontevedra. A edición de 2019 celebrouse os domingos 5,
12, 19 e 26 de novembro. Contou coa participación das compañías Teatre al Detall
(Cataluña), coa peza Tragasueños; Tresperté circo teatro (Granada), con Oopart. Historia
de un contratiempo; Ballet Norte, con Home de area; e Cía. Roberto G. Alonso
(Cataluña), con Zaquizamí.
Cultura no Camiño
Programa escénico e musical organizado pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e da Axencia de Turismo de Galicia. A edición de 2019 desenvolveuse nos
concellos das rutas xacobeas durante o mes de outubro como parte da programación
conmemorativa do oitavo centenario da peregrinación de San Francisco de Asís a
Santiago. As pezas infantís que se levaron a escena foron Maxia cómica, de Les Artuáns;
Código, de Dani García; Sonámbulo, de Antón Coucheiro; e Oh!limpiadas, de
Sincronacidas.
Referencias varias:
- M. Abades, “Cultura no Camiño chegará nesta edición a 79 concellos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 24.
Recolle información sobre a sétima edición do circuíto Cultura no Camiño organizado
polo Xunta e que na edición deste ano achegará actuacións escénicas e musicais a 79
Concellos galegos.
- Manuel Lavandeira, “Catro xornadas de animación nas rúas da capital ceense”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 agosto 2019, p. 23.
Informa da programación do ciclo Cultura no Camiño para o Concello de Cee, onde o
público poderá desfrutar de catro espectáculos dende o 27 ao 30 de agosto.
Domingos do Principal, Ciclo de Teatro Infantil de Pontevedra
Ciclo de teatro dirixido a un público familiar, que se vén organizando dende o ano 2000
como campaña teatral que parte da iniciativa do Concello de Pontevedra e do grupo
Teatro Akatro, encargado, como especialista en teatro para a nenez, de seleccionar os
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espectáculos desta programación. Nas dúas primeiras edicións celebrouse durante os
meses da primavera, pero a partir da de 2002 pasou a celebrarse no inverno. No ano 2019
as actuacións tiveron lugar entre o 26 de xaneiro e o 10 de marzo. Participaron as
compañías galegas Caramuxo Teatro con Pavillón lino; e Pérez&Fernández, con
Aguratrat. Tamén contou coa participación das compañías foráneas La Nördika
(Granada), coa peza Rojo Standard; Teatro Gorakada (Euskadi), con El viaje de Ulises;
A la sombrita (Sevilla), con El tesoro de Barracuda; La Trócola circo (Alacant), con
Emportats; e Markeliñe (Euskadi), con Euria.
Referencias varias:
- Ramón Rozas, “Domingos de felicidade”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Saga/Fuga”, 25 xaneiro 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da peza Pavillón Lino de Caramuxo Teatro o día 27 de
xaneiro no Teatro Principal de Pontevedra no marco da celebración do ciclo de teatro
‘Domingos do Principal’.
- Cuca M. Gómez, “Respiro dominical”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, “De
café con Cuca”, “Escena”, 28 xaneiro 2019, pp. 34-35.
Informa da representación do espectáculo Pavillón Lino de Caramuxo Teatro o día 27 de
xaneiro no Teatro Principal de Pontevedra a propósito da celebración do ciclo de teatro
‘Domingos do Principal’.
Escena en Familia
Ciclo de teatro de longa duración protagonizado por teatro de títeres e de actor que se
celebra na sala compostelá Arteria Noroeste, organizado pola SGAE-Fundación Autor
Santiago. Na edición de 2019 participaron as compañías Larei Lará, coa peza
Brancaneves e os 7; Títeres Cachirulo, con Cu-cú, Tas-tás, Do re mi Mozart xoga aquí e
Barriga Verde contra o Demo Negro; Gabriela González López (Arxentina), con Poeta
Niña; Xanela do Maxín, con U-la lúa? e A toupiña que quería saber quén fixera aquilo
na súa cabeza; Tries Titelles (Valencia), con Viaje a la luna; La Gotera de Lazotea
(Andalucía), con La boda del piojo y la pulga; e Larei Lará, con Güe Güe.
Estrada, VIIº Festival de Teatro Escolar da
Certame organizado pola aula de teatro do IES Antón Losada Diéguez da Estrada,
Avelaíñas Teatro e o clube de lectura Retelladores do Galiñeiro. Na edición de 2019,
celebrada o día 5 de maio representáronse os espectáculos Vogando nos contos, unha
actuación conxunta de Avelaíñas Teatro, a Aula de Teatro IES Antonio Fraguas de
Compostela, a Aula de Teatro do CPI de Touro, a Escola Municipal de Teatro de Laxe e
o Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei; e Os contiños das terra, de Santi
Cortegoso.
Referencias varias:
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- Sol Elvira, “Conmemoración del García Barros y teatro escolar en el fin de semana de
A Estrada”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Deza. A estrada. O Sar”, 3 maio
2019, p. 29.
Recolle a programación da sétima edición do Festival de Teatro Escolar da Estrada,
informando da posta en escena das pezas Vogando nos contos e Os contiños da terra.
FalaRedes
Ciclo de teatro familiar organizado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta
de Galicia para a dinamización lingüística. No ano 2019 representáronse as pezas Fillos
do sol, de Contraproducións; A nena e o griló máis aló, de Magín Blanco e Teatro
Ghazafellos; Rosa Caramelo e outras historias, de Talía Teatro; Somos unha gran
familia, de Os Bolechas; e Canta, miña pedra, canta, de Xoán Curiel e Charo Pita.
Referencias varias:
- ECG, “FalaRedes 2019 ponse en marcha cunha homenaxe ás recopilacións de Fraguas”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 22 marzo 2019, p. 34.
Dá conta do acto de presentación do programa do festival FalaRedes deste ano, celebrado
no Museo do Pobo Galego e que contou coa participación, entre outros, do Secretario
Xeral de Política Lingüística, quen presentou a actividade Canta, miña pedra, canta, da
man de Xoán Curiel e Xoán Pita, co que, ademais da dinamización da lingua, se pretende
homenaxear a Antonio Fraguas.
- Montse García; “Un espectáculo teatral-musical homenaxea a Antonio Fraguas”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “FalaRedes”, 22
marzo 2019, p. L9.
Anuncia a posta en escena da peza Canta, miña pedra, canta a cargo de Xoán Curiel e
Charo Pita no marco da celebración do ciclo de teatro familiar organizado pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística FalaRedes.
- Blanca Paz, “Lalín ofrecerá en septiembre doce actividades de cine, música, teatro y
títeres”, Diario de Pontevedra, “Diario do Deza.Tabeirós”, “Deza. Tabeirós”, 29 agosto
2019, p. 2.
Informa da presentación da programación do mes de setembro que fixo a concelleira de
cultura de Lalín, Begoña Blanco, dentro da que se encontra a celebración do Fala Redes.
Festea, IVº Ciclo de Teatro de Obxectos e Monicreques
Organizado polo Concello de Ferrol. A edición de 2019 descentralizou ás representacións
do centro da cidade, estendéndose aos barrios e ao rural. As actuacións tiveron lugar no
centro Torrente Ballester, no centro cívico de Caranza, no Teatro Jofre, no centro cívico
de Canido, na asociación de veciños de Covas, na asociación de veciños de Pazos e na
asociación de veciños de Mandíá. Participaron as compañías Titiritrán Teatro, coa peza
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Arturo e Clementina; Elfo Teatro, con Historia de Aladino; Partículas Elementares, con
Ninho e O Nabo Xigante; Historioscopio, con Joao Pateta; Yheppa Títeres, con As, Os,
@s; Periferia Teatro, con Voa Pluma; Periferia Teatro, con Nube Nube; Teatro Paraíso,
con No Xardín; Teatro Paraíso, con De Todo Corazón; Elfo Teatro, con Os sete cabritiños
e os tres porquiños; Historioscopio Teatro, con A Perla; La Mar de Marionetas, con
Pazzzzzzzzzz; Búho/Marabillas, con Historia dunha gaivota e do gato que lle ensinou a
voar; Yheppa Títeres, con Raíces; Títeres Alakrán, con Pekeno Kabaret de Tolos; La Mar
de Marionetas, con Nanaluna; e Historioscopio Teatro, con Joao Pateta.
Festival de Clown de Lugo
Festival internacional de clown realizado en Lugo e organizado por Culturactiva e a
Consellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Tivo lugar do 3 ao 7 de xullo e
contou coa participación das compañías galegas Bandullo Azul, con A verdadeira historia
de Robinson Crusoe e Venres e Peter Punk, con Chugatrona. Tamén estiveron presentes
as compañías foráneas Good Idea Company, Wilbur, Capitán Maravilla, Ale Risorio e
Kanbahiota Trup.
Festival de artistas de rúa
Organizado polo Departamento de Cultura do Concello de Redondela, celébrase na
Alameda da vila. A edición do 2019 tivo lugar o día 2 de agosto e ofreceu actividades
para todos os públicos. Representáronse os seguintes espectáculos non exclusivamente
teatrais: A danza dos paxaros; Os romeiros do Caracol; Diábolo Clasic Metal; Só
Xampatito; e Máis alto aínda.
FETTA, Festival de Teatro Amador Transfronterizo
Festival organizado por Fegatea, co apoio do concello de o Carballiño. Na edición de
2019, que se celebrou en O Carballino entre os días 10 e 12 de maio, participaron as
compañías Teatro Balugas (Portugal) coa obra Pâo Nosso; Latela Teatro (Castela-León),
con Raíces, de Lorca; e Lohengrin Teatro, con A mirada das bolboretas.
FIOT, XXVIIIº Festival Internacional “Outono de teatro” de Carballo
Organizado pola Asociación Cultural Telón e Aparte, baixo a dirección do seu presidente,
Alberto Sueiro, e a Concellaría de Cultura do Concello de Carballo. A partir da edición
de 2002 pasou a se denominar “FIOT”. Acolle representacións teatrais, contacontos,
actuacións musicais e distintos tipos de shows. Asemade, no marco deste festival, tivo
lugar o VII Ciclo OTNI e a XVIII edición Rúa dos Contos. Na edición de 2019, celebrada
dende o 27 de setembro e o 1 de novembro, concedeuse o galardón honorífico “Xograresa
de Outono” a Patricia de Lorenzo. Canto á programación, as pezas galegas que se
representaron nas diferentes salas foron: Medida x Medida, de Producións Teatrais
Excéntricas; O electo, de Contraproducións; e Fariña, de Undodez. Doutra banda, o
programa Rúa dos Contos contou coas seguintes obras de teatro: Un conto de michos, de
Pedro Brandariz; e Chola a it girl, de ArtesaCía. No marco do FIOT tamén se desenvolveu
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o FioTEEn, funcións para público infantil que se desenvolven en diferentes centros
escolares da vila. Así, a programación do FioTEEn contou con Por unha peseta, da
compañía Apatacón. Xa por último, no Teatro de Rúa participaron XamPatito Pato, con
Só e Compañía Sincronizadas con Oh!Limpiadas.
Referencias varias:
- M. Lavandeira, “Espectáculos de rúa para levantar o pano do Outono de Teatro
carballés”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 26 setembro
2019, p. 35.
Informa do arranque do Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo e achega
a súa programación, incluíndo espectáculos para o xeral e tamén para o público infantil.
Galicia Escena Pro
Organizada dende 2013 pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) en
cinco espazos de Santiago de Compostela: o Salón Teatro, o Auditorio da Universidade,
o Teatro Principal, a Fundación SGAE e o Auditorio Abanca. A edición de 2019
celebrouse entre os días 10 e 13 de xuño. Ademais de actuacións de danza, maxia e novo
circo, representáronse os espectáculos A compañeira de piso, de Contraproducións;
Bernarda, de Malasombra Producións; Despois das ondas, de ButacaZero; Dúas donas
que bailan, de Teatro do Atlántico; Idiota, de Redrum Teatro; Involución, de Compañía
N+1; Liberto, de Marelas Producións; O empapelado amarelo, de A Quinta do Cuadrante;
A gala, de Licenciada Sotelo; As vacacións máis longas, de Diego M. Buceta; Deixa de
tocala, Sam, de AveLina Pérez & Velpister; Pink Unicorns, de La Macana; e
Ohlimpiadas!!!, de Compañía Sincronacidas. Ademais, no apartado de “proxectos en
formato pitching”, escenificáronse C’set pas possible!, de Marta Iglesias; Clausura de
amor, de Cámara Negra Producións; Dreaming Juliet, de Elefante Elegante; Ilas desertas,
de Artesa Cía; Lixo, de O Baúl da Tía Tola; Nun cuarto da rotonda, de Acusmaster Opus;
O mel non caduca, de Ibuprofeno Teatro; Os nenos da varíola, de Pérez&Fernández;
Todas as marabillas do mundo, de Producións Dispersas; e Voa, voa!, de Talía Teatro; e
para público infantil A toupiña que quería saber quen lle fixera iso na cabeza, de A
Xanela do Maxín; Circopeta, de Odaiko; Mai Mai, de Baobab Teatro; e Ummm!!!, de
Avento Producións Teatrais.
Galicreques, XXVº Festival Internacional de Títeres
Este festival vense organizando dende o ano 1996 en Santiago de Compostela pola
Asociación Barriga Verde, baixo a dirección de Xurxo Rey. Dende o ano 1998 comezou
a levar representacións a outras cidades galegas como Lugo, Betanzos e Pontevedra.
Actualmente, o festival ten lugar en Lugo, Compostela e mais os concellos pertencentes
ao Consorcio das Mariñas. A asociación organizadora contou co patrocinio de cada un
dos Concellos nos que se celebrou e, dende a edición de 2000, co apoio do IGAEM
(Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais), agora sustituído pola AGADIC
(Axencia Galega das Industrias Culturais, e o INAEM (Instituto Nacional de Artes
Escénicas y Musicales). O nome de “Galicreques” adoptouno no ano 2002. As
representacións están divididas en dous apartados: Títeres nos Teatros, que teñen lugar
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nas diferentes salas; e Títeres na Rúa, que se desenvolven nas prazas e barrios dos
concellos participantes. Na edición de 2019, que tivo lugar entre o12 e o 20 de outubro,
contou coa participación de Títeres Alakrán co espectáculo Finisterrae, o último
ultramarinos. Ademais, tamén contou coa participación das compañías foráneas La Mar
de Marionetas (Madrid), Tries Titelles (Valencia), Tres Tigres Teatro, Teatro Piedra Libre
e La Pela Títeres (Arxentina)
Referencias varias:
- Montse García, “Galicreques regresa en octubre”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Títeres”, 24 setembro 2019, p. L10.
Informa da celebración da 25º edición do Festivel Galicreques e anuncia que esta se
celebrará entre o 12 e o 20 de outubro e que contará coa participación de compañías de
Galicia, Madrid, Valencia e Arxentina e albergará a estrea de sete espectáculos.
- Montse García, “Galicreques acogerá el estreno de siete espectáculos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Títeres”, 2 outubro
2019, p. L9.
Informa de que a edición deste ano do Galicreques vai contar coa estrea de sete
espectáculos, nomeadamente Finisterrae. O último ultramarinos, Pazzzz, El viaje a la
luna, Serenata con Sanata, Caminito entre cartas, Vairoleto, pechito libertario e El
Barrendero.
- Montse García, “Santiago se llena de títeres con más de cincuenta funciones hasta el día
20”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A
escena”, 12 outubro 2019, p. L10.
Informa do comezo do Festival Galicreques, que encherá Santiago de Compostela de
títeres coa participación de 25 compañías, destacando a de Producións Teatrais Alakrán,
que estrearán a súa peza Finisterrae. O último ultramarinos.
- Montse García, “Domingo escénico con la historia de la manzana y una Blancanieves
2.0”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A
escena”, 13 outubro 2019, p. L10.
Anuncia a programación para a segunda xornada do Festival Internacional de Títeres
Galicreques, informando de que o público poderá disfrutar de tres espectáculos durante o
día 13 de outubro a cargo da madrileña Tropos Teatro e das galegas Fantoches Baj e Mad
Compass.
- Montse García, “Galicreques”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A Escena”, 15 outubro 2019, p. L10.
Informa da participación dsa compañías A Xanela do Maxín, Chachakün e Mad Compass
no festival Galicreques.
- Montse García, “Los títeres llegan a la Alameda con dos espectáculos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Galicreques”, 16
outubro 2019, p. L9.
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Informa da actuación de Mad Compass, Marionetas Cuarta Vía, Tres Tigres e La Mar
Marionetas o día 16 de outubro no marco da celebración do festival Galicreques.
- Montse García, “Títeres Alakrán y Cristina Balboa, de estreno”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 17 outubro 2019, p.
L9.
Informa da posta en escena do espectáculo Finisterrae, o último ultramarinos a cargo de
Alakrán Teatro o 17 de outubro no marco da celebración do Festival de Títeres
Galicreques.
Gran teatro para os máis pequenos, III
Organizado polo Centro Dramático Galego no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
A edición de 2019, celebrada entre os meses de decembro e xaneiro, contou coas
seguintes representacións: Nómades, de Xarope Tulú; Os fabulosos Cleaners, de
Malasombra; Muiñada, de Galeatro; Animal sagrado, de Aporía Escénica; e Lambetadas,
de Talía Teatro.
Referencias varias:
- E. P., “Muiñada’, de Galeatro, hoy y mañana en Santiago”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 3 xaneiro 2019, p. 39.
Informa da posta en escena da peza Muiñada de Galeatro no marco da celebración da
terceira edición do ciclo Gran teatro para os máis pequenos organizado polo Centro
Dramático Galego.
- Andrés Bernárdez, “Ciclo de teatro para niños, a partir de este sábado, de la mano del
Centro Dramático Galego”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de Compostela”,
24 decembro 2019, p. 33.
Destaca a posta en escena da peza Animal sagrado, da compañía Aporía Escénica, no
marco da celebración da terceira edición do ciclo de teatro organizado polo CDG baixo o
lema de ‘Gran teatro para os máis pequenos’.
- ECG, “Espectáculos e talleres infantís no Nadal do CDG”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 24 decembro 2019, p. 44.
Anuncia as actividades programadas para a celebración da terceira edición do ciclo ‘Gran
teatro para os máis pequenos’, organizado polo CDG para os días 28 e 29 de decembro e
3 e 4 de xaneiro. Destaca as postas en escena das pezas Animal sagrado, de Aporía
Escénica, e Lambetadas, de Talía Teatro.
- Montse García, “Regresa el ‘Gran teatro para os máis pequenos’ en el CDG”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 24
decembro 2019, p. L6.
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Recolle a programación da terceira edición do ciclo de teatro ‘Gran teatro para os máis
pequenos’, informando de que se celebrará no Salón Teatro de Santiago de Compostela e
que contará coa participación, entre outras, das compañías Aporía Escénica e Talía
Teatro.
- ECG, “Espectáculos infantiles y talleres durante las fiestas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 26 decembro 2019, p. 20.
Informa da posta en escena das pezas Animal sagrado de Aporía Escénica e Lambetadas
de Talía Teatro no Salón Teatro de Santiago de Compostela no marco da celebración da
terceira edición do ciclo ‘Gran teatro para os máis pequenos”.
- Andrés Bernárdez, “Representaciones de arte dramático para los más pequeños en el
Salón Teatro”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de Compostela”, 27 decembro
2019, p. 28.
Informa da posta en escena da peza Animal sagrado de Aporía Escénica o día 27 de
decembro no marco da celebración da terceira edición do ciclo ‘Gran teatro para os máis
pequenos’.
- Andrés Bernárdez, “Arte dramático para los más pequeños”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de Compostela”, 28 decembro 2019, p. 26.
Anuncia a posta en escena da peza Animal sagrado no súa primeira sesión no Salón Teatro
de Santiago de Compostela no marco da programación da terceira edición do ciclo ‘Gran
teatro para os máis pequenos’.
Infantil & Familiar
Ciclo de espectáculos que organiza o Concello de Santiago de Compostela, dende o seu
Departamento de Cultura, adicado a nenas, nenos e bebés e celebrado en distintos lugares
da cidade, o Teatro Principal, a Zona C, o CGAC, a Sede SGAE/Fundación Autor e a
Sala Agustín Magán do CSC de Santa Marta. As actividades, celebradas entre o 30 de
novembro e o 29 de decembro, son de todo tipo: concertos, música clásica, teatro para
bebés, contos musicais, cinema... Entre as postas en escena para público infantil, están
Jiñol, O día que chegou unha nube e choveu e Osiño, a cargo de Títeres Trompicallo;
Viaxe a Dadá, a cargo de Teatro da Semente; Babs, a cargo de Baobab Teatro; Na procura
da canción perdida, de Producións Dispersas e Mensaxe sen botella, de Caramuxo.
Intercentros, XXIVº Certame de Teatro
Ciclo teatral que se celebra na cidade de Santiago de Compostela e galardoa a grupos de
teatro de centros escolares. A edición de 2016 celebrouse os días 29 de abril e o 22 de
maio. Participaron o IES Rosalía de Castro, coa peza Coa morte nos talóns e Reflexos; o
grupo de teatro do Antón Fraguas, con Medea, a nosa e De amor e outras leiras; o IES
Pontepedriña, con Porteira es ti; o CPI de Rois, con O achado do castro e Azucre; o IES
Eduardo Pondal, con A fraga animada; o CPI Eusebio Lorenzo de Dodro, con Achanta
Bieito; o IES Antón Losada Diéguez, con Vogando nos contos; o IES Praia de Barraña,
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con Ah!; o IES Xelmírez I, con Animaliños e Fóra de xogo; o CEIP López Ferreiro, con
Aínda non es sogra; a Aula de Quinto do Colexio de Roxos, con Mamasina, que medo!;
o Colexio Aspanaes Duques de Lugo, con Na procura da peza perdida; o Colexio San
Jorge, con En todas as familias cocen fabas; o CEIP Raíña Fabiola, con Entrevista no
ceo; e Os Palimoquiños, con Os Miserables.
Referencias varias:
- Montse García, “Certamen de teatro intercentros”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 3 maio 2019, p. L10.
Dá conta de que o grupo teatral IES Praia de Barraña será o encargado de abrir o certame
de teatro intercentros, que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela, ao
que seguirá o grupo IES Xelmírez I.
- Montse García, “Certamen de teatro intercentros”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 22 maio
2019, p. L10.
Informa da celebración do Certame de Teatro Intercentros no Teatro Principal de Santiago
de Compostela, coa participación dos centros San Jorge, Raíña Fabiola e Palimoquiños.
Itineranta
Programa de animación teatral de rúa organizado pola concellería de festas do concello
de Pontevedra. A edición de 2019 celebrouse entre 31 de xullo e o 2 de agosto ao solpor
e participaron as compañías Xip Xap, con Rum Rum… Trasto Karts; Tutatis, con Caballos
de Menorca; Efimer, con The Dance Of The Death; Todo Zancos, con Bangaluru
Cercavila; Tiritirantes, con Ulterior el Viaje; Discípulos de Morales, con Pákostein; K de
Calle, con Recyklantex; La Baldufa, con Zeppelin; Palo Q ́Sea, con Rompe Candela; Kull
D ́Sac, con Ragnarok; e Deabru Beltzak, con Symfeuny.
Lugo, XIXª Mostra de Teatro Clásico de
Mostra organizada no marco dun convenio entre o Concello de Lugo e Caixanova e
destinada a rememorar as figuras de recoñecidos autores do século XX. As diferentes
actuacións celébranse no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo. Na edición de
2019, que tivo lugar entre os días 2 de febreiro e 9 de xuño, contouse na “Sección Oficial”
coas representacións das pezas para o público infantil A viaxe de Rosalía, de Larraitz
Urruzola; Euria, de Markeliñe; Arlequina, de Os Monicreques de Kukas; A alfombra
máxica, de Babaluva; e Unhas gafas coma as do avó, de A trastenda dos contos.
Maio Escénico
Ciclo organizado pola Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da
Lingua en colaboración co Concello de Lugo, que abrangue postas en escena de obras
teatrais e música e que se celebra no Auditorio Gustavo Freire entre o 16 e o 30 de maio.
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Acolleu para público infantil, Contos do vento acatarrado, d’Os Monicreques de Kukas.
Tamén se representaron para un público adulto O home almofada, de Ilmaquinario; Viaxe
a ninguna parte, de Sarabela Teatro; Sexo, por que non?, de Eme2.
Malpica de Bergantiños, XVª Mostra de Teatro de
Organizada pola Consellería de Educación e Cultura do Concello de Malpica de
Bergantiños. A edición de 2019, que tivo lugar no Auditorio do Centro Cívico de Malpica
de Bergantiños do 25 de outubro ao 6 de decembro, acolleu as representacións de Cranios
privilexiados...ou crítica da razón perralleira, de Mofa&Befa; O montacargas, de Ainé
Producións Acusmaser Opus; Idiota, de Redrum Teatro; e Papar sen cancelas, de
Culturactiva. Tamén se levaron a escena, para público infantil, Os fabulosos cleaners, de
Malasombra Producións; Puño puñete, de Baobab Teatro; e A nena e o grilo máis aló.
Referencias varias:
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica e comenta a
novidade de que se estende aos comercios e hoteis da vila.
Manicómicos, Festival Internacional de Teatro Cómico
Organizado pola asociación cultural herculina Manicómicos, coa colaboración do
Concello da Coruña, da Deputación Provincial e de Gadis, acolle actuacións galegas e
internacionais. No ano 2012, a Concellería de Cultura do Concello da Coruña eliminouno
do programa das festas da cidade pero o colectivo Manicómicos decidiu recuperar o
festival xusto o seguinte ano. A edición de 2019 desenvolveuse durante os días 15, 16 e
17 de agosto, no marco das Festas de María Pita, e acolleu diversos espectáculos de teatro
cómico en diferentes espazos da cidade. Contou coa presenza da compañías galegas Mere
Clown, con Aparvolimpiadas; e Sincronacidas, con Oh Limpiadas!. Tamén participaron
as compañías foráneas Compañía Mar Gómez, con Slapstick e La vie en rose; Cris-Is, con
Wet Floor; Los Barlou, con Set up; e o artista catalán Kerol cun espectáculo de circo
contemporáneo. O festival remata coa celebración dunha Gala no anfiteatro do Parque
Santa Margarida, con números de humor, clown e circo, entre os que destacaron os
compostelanos Circonove.
María José Jove, XVº Festival de Títeres
Organizado pola Fundación María José Jove e o Concello da Coruña a través do Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). É unha continuación do Festival de Teatro e
Cine infantil iniciado no ano 2003. Nesta edición de 2019, que se celebrou tanto na propia
Fundación María José Jove como no Forum Metropolitano entre os días 26 e 30 de
decembro, participaron as compañías galegas Cachirulo, coa peza O apalpador contra o
ladrón de xoguetes; Viravoltas Títeres, con Contos ao pé da cama; Monicreques de
Kukas, con Xan Perillán compra queixo, compra pan; e Títeres Babaluva, con Tita.
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Tamén participaron as compañías foráneas Tropos teatro de títeres, coa peza
Blancanieves.
MIT, XXIXª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Mostra de teatro creada en 1973 baixo o nome Mostra de Teatro Abrente. Organizada
pola Concellaría de Cultura do Concello de Ribadavia, está dirixida por Roberto Pascual
e ten como marco a Praza Maior de Ribadavia, o Auditorio do Castelo dos Sarmientos e
as rúas do barrio xudeu, así como a Igrexa da Madalena ou mesmo outras rúas e prazas
da vila. Dende o ano 2000, ao longo do transcurso da Mostra, o público pode elixir a
mellor obra representada, que é galardoada cunha figura representativa que se entrega no
último día da mostra e que supón a invitación para participar na seguinte edición. A
edición de 2019, celebrada entre os días 17 e 27 de xullo, contou coa presenza das
compañías galegas Ainé Producións e Acusmaser Opus, coa peza Nun cuarto da rotonda;
Pistacatro Produtora de Soños S.L., con Orquestra de malabares; Chévere, Curva
España; A Berberecheira de Chévere, con Anatomía dunha serea; e Voadora, Hemos
venido a darlo todo; e das compañías foráneas El Fedito (Valencia), coa peza Oyun; Un
Poyo Rojo (Arxentina), con Un poyo rojo; Picto Facto (Francia), con Brimborions; Teatro
Línea de Sombra (México), con Amarillo; José y sus hermanos (Cataluña), con Los
bancos regalan sandwicheras y chorizos; Flyhard Producccions (Cataluña), con A.K.A.
(also known as); Cía. Maduixa (Valencia), con Mulïer; Olivier de Sagazan (Francia), con
Transfiguration; La Chana Teatro (Castela e León), con ¡Gaudeamus!; e El Pavón Teatro
Kamikaze (Madrid), con Jauría. Ademais representouse, para o público infantil, a peza
InTarsi, de Compañía de Circo Eia (Cataluña); Dona Barriga Verde, de Larraitz
Producións Artísticas; e Oh!limpiadas, de Cía. Sincronacidas.
Monecadas, VI Festival
Organizado polo Concello de Brión e Titiriteiros da Comarca. A edición de 2019,
celebrada durante o mes de setembro na carballeira de Santa Minia, contou coa presenza
das compañías
Referencias varias:
- Montse García, “Los títeres conquistan Brión desde hoy al domingo”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”; “A escena”, 20 setembro
2019, p. L9.
Recolle a programación da sexta edición do Festival Monecadas, informando de que os
asistentes poderán disfrutar de talleres de títeres e de catro funcións a cargo das compañías
Marionetas da Feira, Mad Compass Theatre, Nino & Mambrú e Raquel Queizás. Todas
as actividades terán lugar na Carballeira de Santa Minia no Concello de Brión.
Monforte, XXIIº Certame Municipal de Teatro para Centros de Ensino de
Certame de teatro organizado polo departamento de Cultura do Concello de Monforte de
Lemos (Lugo) e representado no salón de actos da Casa da Cultura dese concello lucense
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a partir das oito da tarde. Na edición de 2019, celebrada entre os días 25 de abril e 9 de
maio, participaron o CEIP de Monforte, coa peza A unión fai a Terra (25 de abril); o IES
A Pinguela, con Lingua de lata (26 de abril); o Colexio P. Ferroviario, con Bar Manolo
(29 de abril); o CEE Infanta Elena, con Salvemos a la Luna (2 de maio); o CEIP A
Gándara, con Tras a pegada do Principiño (6 de maio); a Asociación Prodeme, con Un
funeral para morrer de risa (8 de maio); e o Colexio PP. Escolapios, con Cásate cun
mariñeiro (9 de maio).
MOTESMO, XXIIIª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Conta co patrocinio da Deputación Provincial de Pontevedra, dos concellos de Marín,
Bueu, Cangas e Moaña, así como de Caixanova. Colaboran tamén a APA do Colexio de
San Narciso de Marín, Kalandraka Editora, Editorial Anaya, Edicións Xerais de Galicia
e o Centro de Recursos de Bueu. Nela participan grupos de teatro de colexios e centros
de bacharelato desta comarca e ao seu redor organízanse outro tipo de actividades como
conferencias e actuacións teatrais fóra de concurso. Na edición de 2019, celebrada entre
o 23 e o 26 de abril, representáronse os seguintes espectáculos: 1+1=3, de Fran Paredes;
Un lugar, do Grupo de Teatro IES As Barxas; Adaptación de Mamma Mia, do Grupo de
Teatro A Paralaia; Suspéndese a función. A verdadeira historia, do IES María Soliño; O
río, do Grupo “Comediantes Anónimos”, do IES Johán Carballeira de Bueu; O domador
de sombras, do Colexio Eduardo Pondal; Romeo e Xulieta, do Grupo de Teatro “A
Réplika” do IES Rodeira; e As mulleres da mar tendida, de Teatro Aberto.
Referencias varias:
- Luz Beloso, “Arte para pensar”, Faro de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 392,
“Fomentando valores”, 7 maio 2019, p. 5.
Recolle unha breve descrición do que é a Motesmo por parte dunha das organizadoras
deste evento. Ao longo do artigo e baixo as epígrafes ‘Nuestra inspiración’, ‘Pensamiento
crativo’, ‘Instalación artística’, ‘Arte y Educación’, ‘Son creadores’ e ‘Renovándonos...’,
informase de que esta mostra parte das instalacións artísticas que realiza o estudantado
dos distintos centros educativos da comarca do Morrazo a partir da obra gráfica do artista
Diego Seixo e dos obxectivos que se perseguen coa posta en marcha deste proxecto.
MOTI, XVIª Mostra de Teatro Infantil de Ourense
Mostra organizada polo concello, o Teatro Principal e a Universidade de Vigo (campus
de Ourense), dende o ano 2004 co obxectivo de converterse nunha oferta cultural máis da
cidade de Ourense para o público infantil nas datas de Nadal. Dirixida por Fernando
Dacosta ten como escenarios o Teatro Principal e o Auditorio e a Universidade de
Ourense. Parte da recadación destínase a UNICEF. A edición de 2019, celebrada entre o
26 e o 30 de decembro, contou coa participación das compañías Sincronizadas, con
OhLimpiadas; Produccións Teatrais Excéntricas, con Cartóons; Grupo Geppetto-Aula
Universitaria de Teatro Infantil, con Mati e os superpoderes; e A Gramola Gominola, con
Bravas, o rexurdir da luz.
Referencias varias:
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- S. N., “Música, humor y diversidad”, La Región, “Nadal 2019”, “Teatro”, “MOTI”, 24
decembro 2019, p. 7.
Recolle a programación da Mostra de Teatro Infantil de Ourense, MOTI, informando da
representación das pezas OhLimpiadas, Cartóons, Mati e os superpoderes e Bravas, o
rexurdir da luz.
- S. F., “Tres compañías gallegas inician la maratón del teatro infantil que despide el año
en Ourense”, Faro de Vigo, “Ourense”, 26 decembro 2019, p. 23.
Dá conta da programación para a primeira xornada da nova edición da Mostra de Teatro
Infantil de Ourense, MOTI, celebrada na cidade de Ourense entre o 26 e o 30 de
decembro.
Narón e Ferrol, XXXVª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de
Organizada por primeira vez en 1998, quere achegar o teatro a miles de escolares do
Concello de Narón durante o mes de novembro, á vez que recuperar a vella mostra infantil
“Xeración Nós”, que celebraban dende 1984 os sete concellos da Mancomunidade.
Durante os anos 2001 e 2002 sumouse á organización o Padroado de Cultura do Concello
de Ferrol e contou coa colaboración do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais
(IGAEM), agora sustituído pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), e
da Deputación da Coruña. Na edición de 2019, celebrada entre o 16 de outubro e o 13 de
decembro, participaron as compañías Pedras de cartón, coa peza Lázaro de Tormes;
Elefante Elegante, con Patapapúm; Contraproducións, con Os fillos do sol; Ghazafelhos,
con Acuario; e Caramuxo Teatro, con Redondo.
Núbebes, VII Festival das Artes Escénicas para Bebés e Familias
Organizado pola compañía Baobab co apoio do Concello de Pontevedra. Preséntase como
un festival de artes escénicas para bebés e familia, con teatro, contos, música, danza e
obradoiros. A edición de 2019 celebrouse os días 20, 21, 22, 28 e 29 de setembro en
distintos espazos da cidade de Pontevedra. Participaron os grupos Baobab Teatro, con O
lobo e a lúa e Baila Roque, baila; Kamante Teatro, con Sembrando historias; Cris de
Caldas e Xabi do Camiño, con Kenka un Kenko; Asociación socioeducativa Antonio
Gandoy, con O son que me arrola; O Mago Paco, con Patapatún, tun, tun!!; Asociación
Amencer, con O sombreiro que voou; Eugenia Manzanera, con Caracoles; e Raquel
Queizás, con O xogo de Nano.
Referencias varias:
- José Estévez, “Núbebes fai gozar á cidade dos nenos”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, 21 setembro 2019, p. 45.
Recolle información sobre a xornada inaugural do VII Festival das Artes Escénicas para
Bebés e Familias de Pontevedra celebrada no Teatro Principal desta cidade cunha gran
afluencia de público.
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- Cuca M. Gómez, “Un finde pasado por agua”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Festival”, 22 setembro 2019, pp. 70-71.
Dá conta da segunda xornada do Festival das Artes Escénicas para Bebés e Familias de
Pontevedra, informando da representación do espectáculo Baila Roque, baila a cargo de
Baobab Teatro e da celebración dun obradoiro de cociña organizado pola asociación
Down Pontevedra.
- Cuca M. Gómez, “Domingo familiar y de paella”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Núbebes”, 23 setembro 2019, pp. 34-35.
Informa da celebración da terceira xornada do Festival das Artes Escénicas para Bebés e
Familias de Pontevedra coa posta en escena da peza O lobo e a lúa a cargo de Baobab
Teatro e coa posta en marcha do taller ‘Apertas de familia’ dirixido por Nieves López.
- Cuca M. Gómez, “Vuelve la reina gastronómica”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Eventos”, 29 setembro 2019, pp. 62-63.
Recolle información sobre a última xornada do Festival das Artes Escénicas para Bebés
e Familias de Pontevedra apuntando a celebración de varias actividades para os bebés,
como un espectáculo de maxia, un conto vivenciado, un espectáculo de teatro e un taller
musical.
- S. V., “Guerra de almofadas, pero a cuberto”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 30 setembro 2019, p. 8.
Informa da clausura do Festival das Artes Escénicas para Bebés e Familias de Pontevedra
coa celebración da mítica guerra de almofadas.
- Cuca M. Gómez, “El otoño empieza lleno de propuestas”, Diario de Pontevedra,
“reviSta!”, n.º 973, “Álbum”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 28 setembro 2019, p. 13.
Informa da posta en escena do espectáculo O lobo e a lúa de Baobab Teatro no Teatro
Principal de Pontevedra na terceira xornada do festival de teatro infantil Núbebes.
Outes, XXIV Outono Teatral de
Ciclo organizado polo Concello de Outes. A edición de 2019 celebrouse entre os meses
de setembro e novembro no auditorio da Casa da Cultura. Contou coa participación das
compañías Lila Teatro, con Rara avis; Butaca Zero, con Camiños; Contraproducións, con
A compañeira de piso; e Talía Teatro, con Vida de cans. Para público infantil
representouse a peza A galiña azul, de Tanxarina Teatro.
Referencias varias:
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
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Dá conta da programación da nova edición do Outono Teatral de Outes. Detalla o feito
de que serán trece espectáculos que se representarán no auditorio da casa da cultura do
Concello de Outes e que a entrada será gratuíta.
Palas de Rei, XXª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Grupo Metátese Teatro e a sociedade
cultural “Orden de donas e cabaleiros do priorado de Vilar de Donas: Os lobos”. Levada
a cabo a través do Centro de Documentación e Interpretación da Ulloa, esta mostra, que
foi creada coa finalidade de achegar o traballo de grupos afeccionados galegos e foráneos,
conta asemade coa colaboración do Concello, a Concellería de Cultura e a Deputación. A
Mostra, que cada ano homenaxea a unha figura relevante para a cultura galega, decidiu
recoñecer á escritora e dinamizadora da cultura galega Ana Pillado Vega co XIV Premio
Caerón e a Manuel Vieites, actor e director de teatro, co XIX Premio Mácara. A edición
deste ano, que contou coa colaboración Metástese Teatro, Alentía Teatro e o Concello de
Palas de Rei, tivo lugar entre o 27 de agosto e o 7 de setembro en diferentes escenarios
da vila como a Praza do Conello, a casa da cultura e o campo da festa de San Xusto e
Santiago de Albá. Así, contou coa presenza do grupo de animación infantil Barafunda
Teatro, con Bañistas despistados,
Referencias varias:
- Marta de Castro, “La Mostra de Teatro de Palas homenajeará a Ana Pillado y Manuel
Vieites”, El Progreso, “Comarcas”, 23 agosto 2019, p. 9.
Dá conta da programación da XX Mostra de Teatro Amador de Palas de Rei.
Nadal Pequespectacular
Ciclo de espectáculos para un público familiar organizado polo concello de Carballo para
as datas de Nadal. A edición de 2019 celebrouse entre os días 26 e 28 de decembro e
participaron as seguintes compañías: as galegas Elegante Elefante, con Patapatúm E
Magín Blanco, con A nena e o grilo de máis aló; e a andaluza A la sombrita Teatro de
Títeres, con El tesoro de la barracuda.
Poio Escena, Xº Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro afeccionado organizado pola SCD de Raxó, a SCD de Samieira e a
asociación Armadiña de Combarro, en colaboración co Concello de Poio. Nesta edición
de 2013 cambiou o formato, pasando de celebrarse nun mes a ofrecer un programa ao
longo de medio ano con representacións o último venres de cada mes. A edición de 2019
contou coa participación das compañías Porta Aberta Teatro, con Get back; Fauna 113
Teatro, con Deus; Agrupación Teatral Mariñán, con Insania; Pinchacarneiro Teatro, con
Bolboretas, a vinganza; Aturuxo de Melpómene Teatro, con Algo pasa con Paco; Artías
Teatro, con Des-armadas; Redrum Teatro, con Invisibles; e Moura Teatro, con Para
lavar, Colón.
914

Ponteatro, VIIº Ciclo
Ciclo teatral organizado polo Concello de Pontevedra que se desenvolve no Teatro
Principal. A edición de 2019, celebrouse entre o 10 de outubro e o 19 de decembro no
Teatro Principal. Contou coa participación das compañías galegas Producións Teatráis
Excéntricas, coa peza Medida x medida; Malasombra Producións, con Bernarda;
Contraproducións S.L, con Commedia; Marelas Producións, con Liberto; Voadora, con
Hemos venidos a darlo todo; Producións Dispersas, con Memorias dun ser humano
disperso; e La Macana, con Pink unicorns.
Ponteceso, XXVIº Ciclo de Teatro
Organizado pola Concellaría de Cultura de Ponteceso, en colaboración coa Asociación
Cultural Monte Branco. A edición de 2019 tivo lugar os sábados 2, 9, 16, 23 e 30 de
novembro no Salón de Actos do E. das Escolas. Representáronse as pezas Elisa e
Marcela, a cargo de A Panadaría; Cinco mulleres que comen tortilla, de Señora Supina;
Bernarda, de Malasombra; Cranios privilexiados, de Mofa & Befa; e Vida de cans, de
Talía Teatro.
Redondela, Memorial Juanjo Amoedo, XXº Festival Internacional de Títeres de
Organizado por primeira vez no ano 2000 polo grupo Tanxarina e o colectivo Erre que
erre, conta co patrocinio do Concello de Redondela, a Consellería de Cultura, a
Deputación Provincial e a obra social de “La Caixa”, ademais dun grupo de cen pequenos
empresarios. Dirixido por Miguel Borines co apoio dos compoñentes do colectivo Xente
Titiriteira, ten como obxectivo fundamental o achegamento dos monicreques ao público
infantil e amosa as distintas técnicas de manipulación que se empregan actualmente no
teatro de marionetas, así como servir de homenaxe a Juanjo Amoedo, falecido en 1999 e
promotor desta iniciativa. A edición de 2019 tivo lugar entre o 13 e o 19 de maio e contou
coa participación das compañías Trompicallo Títeres, coa peza Jiñol; e Paco Nogueiras,
con Radio BuleBule. Tamén contou coa participación das foráneas Valeria Guglietti
(Arxentina), coa peza 10 años de sombra; Títeres sin Cabeza (Aragón), con Recreo e
Tuga, hace el payaso; Titiriguiri Teatro (Madrid), con Pérez el Ratoncito, no nace, se
hace; Jordi Bertrán (Cataluña), con Antología; Ocelot Teatro (El Salvador), con Dondés
y Pitón e La historia de un huevo perdido; Tutatis Teatro, con Caballs de Menorca;
Pizzicatto Títeres (Arxentina), con El Caballero sin Caballo e A todo trapo; Sol y Tierrra
Títeres (Madrid), con Fuenteovejuna; e Mutis Teatro (Castilla-León), con El Tesoro de
la Serpiente Guaguadú.
Referencias varias:
- Antonio Pinacho, “Redondela reunirá a 31 compañías para celebrar los 20 años del
festival de títeres”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área Metropolitana”, “Redondela.
Soutomaior. Pazos de Borbén. Fornelos dos Montes”, 27 marzo 2019, p. 13.
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Recolle a programación da vixésima edición do Festival Internacional de Títeres
‘Memorial Juanjo Amoedo’ de Redondela, informando de que ofrecerá espectáculos a pé
de rúa entre o 13 e o 19 de maio. Tamén recolle a novidade da organización do concurso
de ‘selfies’.
- Antonio Pinacho, “El festival de títeres ampliará las actividades en las calles para
celebrar sus veinte años”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área Metropolitana”,
“Redondela. Soutomaior. Pazos de Borbén. Fornelos de Montes”, 11 maio 2019, p. 12.
Recolle a programación para a vixésima edición do Festival de Títeres de Redondela,
informando de que esta cita cultural se inicia o día 13 de maio co programa escolar e que
inclúe tres xornadas con espectáculos polo casco urbano. Ademais apunta que ofrecerá
63 representacións de trinta compañías.
- M. Oliva, “Los títeres montan la traca final”, Atlántico Diario, “Área Metropolitana”,
“Redondela”, 19 maio 2019, p. 17.
Informa da posta en escena do espectáculo de títeres Dona Barriga Verde a cargo de
Larraitz Produccións Artísticas no marco da celebración do Festival de Títeres de
Redondela.
- M. Oliva, “Los títeres inundaron Redondela con más de 35.000 espectadores”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Redondela”, 20 maio 2019, p. 10.
Dá conta da clausura do Festival de Títeres de Redondela informando de que se levaron
a cabo 63 representacións a cargo de 30 compañías diferentes e cunha afluencia de máis
de 35.000 espectadores.
Rianxo, Mostra de Teatro
Organizada polas compañías da escola Airiños de Rianxo. A edición de 2019
desenvolveuse durante o mes de xuño e contou coas seguintes representacións: Xogamos
a...?, de Teatrinclis; e Unha de contos descontados, do Grupo das 5.30. Tamén se
representou para público adulto a peza Lendatarias, de Patakamakabra.
Referencias varias:
- S. S., “Saen a escena en Rianxo as compañías da escola teatral”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza. Costa da Morte. Noia”, 16 xuño 2019, p. 39.
Recolle a programación para esta edición da Mostra de Teatro de Rianxo organizada polas
compañías da escola Airiños de Rianxo no auditorio desta vila.
Ribeira de Humor, Vº Festival
Impulsado pola Concellaría de Cultura coa colaboración da Deputación da Coruña e
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais). Esta terceira edición de 2019
celebrouse entre o 6 de xullo e o 13 de setembro cun programa de actividades de humor,
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clown, circo e teatro. Puideron verse os espectáculos Sue moreno con 4.0; O pallaso
Piter; Muu con crunch; Gala de circo: os 7 magníficos e Mago Teto; Musicirco, de
Magnífique, Dani garcía e Circo Chosco; Mago Xacobe; Abraios de rúa, cos magos Fani
Triana e Martín Camiña; Rogelio, un pallaso en recuperación; A maleta de don Attilio,
de Viravolta; e Contos a pé de rúa, de Caxoto.
Ribeira, XXIIª Mostra de Teatro Infantil de
Mostra de teatro organizada pola Concellaría de Cultura, en colaboración coa Asociación
Cultural Alfaia. Nela colaboran alumnos e ANPAs de diversos colexios de Galicia,
ademais do Grupo Municipal Infantil de Teatro de Riveira. A edición de 2019, celebrada
entre o 27 de maio e o 1 de xuño, participaron o Grupo de Teatro da ANP Bandaseca da
Pobra do Caramiñal, con O mago de Oz; o Grupo de Teatro do Colexio Galaxia, con
Mercedes quere ser bombeira; o Grupo de Teatro do Colexio Bayón, con A bruxa
Sinforoxa; o Grupo de Teatro da ANPA do Colexio Bayón, con O testamento do tío
Nacho; o Grupo Teatrando Alecrín de Lousame, con Agapé; e O Grupo Municipal Infantil
de Teatro de Riveira, con Evolución(emos).
Referencias varias:
- S. S., “Once grupos de teatro infantil na nova mostra ribeirense”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza”, 26 maio 2019, p. 33.
Recolle a programación da vixésimo segunda edición da Mostra de Teatro Infantil de
Riveira e informa de que todas as sesións serán gratuítas e comezarán ás 19.30 horas.
A Rúa é vosa, VIIº Festival Cómico Festivo
Certame organizado polo Concello de Monforte de Lemos, a Deputación de Lugo e
Boneca Lareta Producións. A edición de 2019 acolle unha serie de espectáculos de teatro,
circo, música e cinema que se celebraron durante os días 13 e 14 de agosto, entre os que
están os espectáculos de maxia Hocus Pocus; A illa dos nenos; e Arturellodipopolo.
Tamén os espectáculos de circo e música Raulez e Desastronauts.
O Seixo, XXXª Xornadas de Teatro Afeccionado en galego
Ciclo escénico organizado pola Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega en colaboración
co Concello de Mugardos. Na edición de 2019, celebrada entre o 6 e o 8 de decembro no
local social de Bello Piñeiro, participaron as compañías Licor Café, coa peza As feas
tamén casan; A Tenencia, con Ela e el; e A Cova do Trasno, con A morte do estora que
de Guanabacoa.
I Festival de Teatro Semente (Teis)
Organizado pola Asociación Pro-Escola Semente de Vigo tivo lugar os días 5, 10, 11 e
12 de maio no Auditorio de Teis. Nesta primeiro edición de 2019 representáronse para
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público infantil as pezas Chungo que te cagas, de Peter Punk Pallaso e Procúra-se Pepa
a Loba, da compañía A Cova das Letras. Canto as obras destinadas a público aulto
representáronse Té con Kant de Inversa Teatro e Uralita de Iria Pinheiro.
TeatRois, II Mostra de Teatro Escolar Afeccionado
A edición de 2019, que se celebrou entre os días 26 de xuño e o 6 de xullo, contou coa
representación das seguintes pezas: Animaliños, de Vai no dentista (IES Xelmírez I de
Santiago); Azucre e O achado do castro, de Teatro Porviso (CPI dos Dices; Os tres
porquiños e Unha casa nada deshabitada e Volpone, de Teatro Vacalouras de Rois; e A
cantante calva, de Farantula Veltuina.
Referencias varias:
- ARCA, “Animaliños’ abriu onte pola tardiña a segunda edición da mostra de teatro
afeccionado de Rois”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Deza. A Estrada. O
Sar. Ordes”, 27 xuño 2019, p. 30.
Recolle a programación da segunda edición da Mostra de Teatro Escolar Afeccionado
TeatRois e destaca a peza Animaliños da compañía do IES Xelmírez I de Santiago Vai no
dentista, encargada de dar o pistoletazo de saída deste festival.
- C. E., “Teatro Vacalouras foi a encargado de pechar a segunda edición do TeatRois”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Ames. Deza. Rois”, 9 xullo 2019, p. 26.
Informa da posta en escena da peza Volpone de Vacalouras como clausura da segunda
edición da Mostra de Teatro Escolar Afeccionado TeatRois.
Teatrofilia, XVIª Mostra de Teatro Amador de Vedra
Festival de Teatro Amador organizado pola Asociación Cultural Papaventos, coa
colaboración do concello de Vedra, FEGATEA e Ullán Teatro. Na edición de 2019,
celebrada no Centro Social da Terceira Idade de Vedra dende o 22 de marzo até o 13 de
abril, participaron, para todos os públicos, as compañías Trémola Teatro (Arteixo), con
Se pechas os ollos; Aula Municipal de Teatro de Carballo, con A bonitísima historia da
princesa Margarida; Escola de Teatro Pábulo (Santiago de Compostela), con Proxecto
Peta Zeta; La caja de Pandora (Verín), con Loucos de atar; A Bóla Azul (Vedra), con A
Bóla Azul; Teatro Muxicas (Ourense), con O inspector; Grupo de Teatro de Andaina PSM
(Dodro), con Full Monty; e Grupo de teatro de maiores do Centro Social de Vedra, con
Paco Llons, detective privado. En canto a participación de compañía foráneas contou con
Compangia Teatrale Trebisonda (Como-Italia), coa peza Violencia; e Teatro de Balugas
(Portugal), con Pão Nosso. Tamén se representaron as pezas destinadas a un público
infantil, Oh!limpiadas, de Cía. Sincronacidas (Santiago de Compostela); Detectives en
Nadal, de Escola de San Miguel de Sarandón (Vedra); Agardando, de Xs Papaventiñxs;
Isto é... isto é... como era isto?, de Grupo de Teatro da A. C. Cotomanguelo (Orazo); e
República de Gundián, de Andaravía Teatro (Vedra).
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Ti-tiritando de emoción, XIIª Mostra de títeres
Organizada polo Concello de Ribeira. A edición de 2019, celebrada durante os días 6, 13,
20 e 27 de abril no auditorio municipal e na Porta do Sol, contou coa presenza das
compañías galegas Larraitz Urruzola, coa peza Don Barriga Verde; Seisdedos Títeres,
con O Galo Quirico e os Seus Amigos; Títeres Alakrán, con Circo Galaico; e Fantoches
Baj, con Fábula Galénica.
Titirideza
Festival de títeres organizado por Viravolta Títeres celebrado no auditorio Municipal da
capital do Deza, Lalín, e nas rúas e prazas desta cidade, que conta ademais cunha edición
específica celebrada durante os carnavais, o Titerentroido. Na edición de 2019, celebrada
entre os días 13 e 15 de setembro, participaron as compañías galegas Viravolta representa,
coa peza Barriga Verde; e Miss LaCé & Roni Flamingo, con Amosa Burlesque. Tamén
participaron as compañías foráneas Adrián Conde, coa peza La petite caravane; Cal y
Canto (Burgos), con Last Dog; e MaoZorra (Portugal), con Dom Roberto.
Referencias varias:
- Blanca Paz, “Lalín ofrecerá en septiembre doce actividades de cine, música, teatro y
títeres”, Diario de Pontevedra, “Diario do Deza.Tabeirós”, “Deza. Tabeirós”, 29 agosto
2019, p. 2.
Informa da presentación da programación do mes de setembro que fixo a concelleira de
cultura de Lalín, Begoña Blanco, dentro da que destaca o festival de títeres Titirideza.
- Sol Elvira, “Lalín encherá rúas e prazas de monicreques e titiriteiros”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 5 setembro 2019, p. 30.
Dá conta do acto de presentación da programación para a edición deste ano do Titirideza,
celebrado o día 4 de setembro no Concello e emitida en rolda de prensa. A nova tamén
recolle información sobre as compañías e os seus espectáculos, con especial alusión á
peza Barriga Verde de Viravoltas Títeres.
Titiriberia, IV Festival de Títeres Ibéricos
Organizado pola Asociación Cultural Morreu o Demo para a Recuperación do Títere
Tradicional Galego. A edición de 2019 celebrouse en Teo entre os días 9 e 15 de
novembro e contou coas seguintes representacións: As varietés de Barriga Verde, de
Títeres Alakrán, Seisdedos Marionetas e a Cía Indignati da Asociación Galega de
Comedia dell’arte; e Barriga Verde ataca de novo, de Títeres Alakrán. Tamén
participaron as artistas estranxeiras Irene Vecchia, con Pulcinella e Lafontana con
Mamulengo Capiroto.
Referencias varias:

919

- C. Estévez, “Arranca nos centros de Teo o Festival Titiriberia”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 outubro 2019, p. 33.
Informa do inicio da cuarta edición do Festival de Títeres Titiribeira, que se celebrará
entre o 9 e 15 de novembro. Anuncia que este ano inclúe a novidade dunha programación
paralela que se desenvolverá nos colexios e institutos da zona e que haberá obradoiros de
construción de monicreques.
- Montse García, “El Festival Titiriberia tendrá antesala en los centros educativos”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Títeres”, 8
outubro 2019, p. L10.
Recolle a programación da cuarta edición do Festival Titiriberia, celebrado en Teo entre
o 9 e o 15 de novembro. Destaca os espectáculos Onde foi Barriga Verde ou Da barraca
á aula.
- M. M., “Titiriberia encherá o San Martiño de monicreques e inclúe mostras e charlas”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 6
novembro 2019, p. 31.
Recolle a programación da cuarta edición do festival Titiribeira, organizado polo
Concello de Teo e que este ano contará, entre outras, coa actuación da compañía Títeres
de Alakrán coa súa peza Barriga Verde ataca de novo.
Todo Público, Ciclo
Ciclo de teatro organizado polo colectivo “Todo Público” no que se representan unha
serie de obras coa finalidade de achegar as artes escénicas aos máis pequenos. Cada
edición deste ciclo dá comezo a finais de ano para extenderse até ben entrado o ano
seguinte. A edición de 2019 comezou o 2 de febreiro e rematou o 25 de maio. Puxéronse
en escena as pezas galegas Gaia, de Entremáns; Patapatum, de Elefante Elegante; De
todo corazón, de Teatro Paraíso; e Arlequina, de Monicreques de Kukas. Tamén
participou a compañía foránea La Canica coa peza Historias de un calcetín.
Touro, IXº Festival Galego de Teatro Escolar de
Organizado polo Concello de Touro, pola ANPA do CPI de Touro e coa colaboración do
Concello de Touro, o grupo As Nenas do Sapo Dourado, Loxo, a Asociación Cultural A
Pinguela de Bama e a Banda de Música Isabel II de Touro. A edición de 2019 celebrouse
o 31 de marzo na aldea de Brandelos e a Casa de Cultura de Fonte Díaz. Actuou Caramuxo
Teatro con Lazarillo, entre outras compañías. Púxose en escena a peza Vogando nos
contos, coa participación da Aula de Teatro do CPI Fonte Díaz de Touro, a Obradoiro
Municipal de Teatro de Palas de Rei, a Escola Municipal de Teatro de Laxe, a Aula de
Teatro do IES Antón Losada Diéguez da Estrada, Avelaíñas Teatro e a Aula de Teatro do
IES Antonio Fraguas Fraguas.
Referencias varias:
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- A. P., “Touro celebra o próximo domingo o Festival Galego de Teatro Escolar”; El
Correo Gallego, “Área de Compostela”; “Ordes. A Estrada. Melide”, 27 marzo 2019, p.
31.
Informa da celebración da novena edición do Festival Galego de Teatro Escolar de Touro
o día 31 de marzo na aldea de Brandelos e anuncia a posta en escena da peza Vogando
nos contos.
- Montse García, “Festival Galego de Teatro Escolar de Touro”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”,
31 marzo 2019, p. L9.
Informa da programación da novena edición do Festival Galego de Teatro Escolar de
Touro o día 31 de marzo desde as once da mañá cunha ruta teatral, musical e poética até
a unha do medio día cunha representación teatral.
Verán Cultural (Ordes)
Ciclo de teatro familiar organizado polo concello de Ordes (A Coruña). A edición de 2019
tivo lugar entre o día 30 de xuño e o 26 de xullo. Representáronse os espectáculos Romeo
e Xulieta; Saabor; A maxia do circo (monicreques); e A Illa do tesouro.
Viana do Bolo, VIº Ciclo de Outono Teatral
Ciclo organizado pola Asociación Cultural Candea e celebrado na Casa da Cultura de
Viana do Bolo. Na edición de 2019 celebrada entre o 13 e o 26 de outubro,
representáronse as seguintes pezas: Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro, e Running, de De
Ste Xeito. Ademais, representouse para público infantil Hansel e Gretel, de Avento
Producións.
Referencias varias:
- J. C., “El ciclo teatral de otoño de Viana incluye tres representaciones”, La Región,
“Provincia”, 10 outubro 2019, p. 23.
Informa da programación do VI Ciclo de Outono Teatral de Viana do Bolo.
VigoCultura
Organizado polo concello de Vigo no auditorio municipal, inclúe espectáculos de música,
teatro e danza. A edición de 2019 celebrouse durante os meses de outubro e novembro.
Contou coa participación das compañías galegas ButacaZero, con Despois das ondas;
Redrum Teatro, con Invisibles; e Teatro do Atlántico, con Dúas donas que bailan. No
tocante á programación infantil desenvolvéronse os seguintes espectáculos: Bimaxias: 2
ilusionistas en realidades paralelas, de Fani Triana e Martín Camiña; Todas as
marabillas do mundo, de Producións Dispersas.
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Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- Ana Fuentes, “El Concello programa 24 funciones en VigoCultura”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 6 setembro 2019, p. 11.
Dá conta da programación da nova edición do ciclo de teatro, cine, música, danza, circo
e maxia VigoCultura.
- Mario Nespereira, “Vigo abre el telón de un otoño cultural”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6
setembro 2019, p. 6.
Dá conta do arranque da nova edición do ciclo VigoCultura así como de gran parte da súa
programación, principalmente dos primeiros espectáculos que se representarán.
Vimianzo, Ciclo teatral de Outono de
Organizado polo Concello de Vimianzo, desenvólvese no auditorio municipal da
localidade durante os meses de setembro, outubro e novembro. No ano 2019 participaron
as compañías Baobab Teatro, con Puño puñete; Malasombra Producións, con Os
fabulosos Cleaners; Trémola Teatro, con Valente e rebelde; e Mere Clown, con A
verdadeira historia de Hamelín.
Referencias varias:
- M. Ramos, “Espectáculos circenses, maxia e teatro para os pequenos de Vimianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Recolle a programación do Ciclo teatral de Outono de Vimianzo, informando de que as
crianzas poderán disfrutar de espectáculos circenses, maxia, teatro, contos e música todos
os domingos entre o 29 de setembro e o 1 de decembro e que todas as funcións serán ás
seis e media da tarde e de balde.
Xosé Agrelo, XIIIª Mostra de Teatro
Mostra de teatro organizada polo Concello de Muros coa colaboración da Axencia Galega
das Industrias Culturais (AGADIC). A edición de 2019 tivo lugar dende o 20 de abril até
o 25 de maio no auditorio municipal con representacións e contacontos. Participaron as
compañías Contraproducións, con Os fillos do sol; Muxicas, con O Inspector; Galeatro,
con Muiñada; Obradoiro de Teatro de Muros, con A Bela adormecida; e O Que Faltaba
Teatro da AA.VV. O Ferrollo de Trasdacosta, con A tía solteira. Ademais, tamén contou
cunha programación infantil no que participaron as seguintes compañías: Andaría Teatro,
Brincacontos; Teatro dos Ghazafelhos, con A máquina do tempo e Acuario; A Tropa de
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Trapo, con Catro monos; Grupo de Teatro do Centro Ocupacional de Valadares, con A
traxedia do bosque; e Grupo de Teatro O Xeito, con Contos e Cousas de Pepe.
Referencias varias:
- E. P., “Muros pone en marcha la XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. O Sar. Costa da Morte”, 22 abril 2019, p. 24.
Dá conta da programación da XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muros.
- M. T., “Dos actuaciones en la recta final la Mostra de Teatro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 8 maio 2019, p. 32.
Dá conta da posta en escena das pezas A máquina do tempo de Teatro dos Ghazafellos e
Brincacontos de Andaravía Teatro no marco da programación da Mostra de Teatro Xosé
Agrelo de Muros.
Zas, IVª Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose de
Organizada polo Concello de Zas coa colaboración do grupo de teatro Badius. A edición
de 2019 celebrouse do 23 de marzo ao 27 de abril nos auditorios de Baio e de Zas. Contou
coa participación das compañías; Agrupación Teatral Mariñán, coa peza Insania;
Pinchacarneiro Teatro, con Bolboretas: A Vinganza; Sen Cancelas Teatro, con 2010; e
Gargallada Teatro, con O Xogo de Versalles. Para público infantil, representouse a peza
Chicago, do Grupo de Teatro Ultreia de Ortigueira.
Referencias varias:
- J. M. R., “Corenta e tres obras para a cuarta Mostra de Teatro Afeccionado Labarta
Pose”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 26 febreiro 2019, p.
34.
Recolle parte da programación da cuarta Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose de
Zas e informa de que a temática predominante vai ser o humor, así como da alta
participación das compañías amador e das contías dos premios concedidos.
- R. L., “Insania’ iza hoy el telón de la Mostra de Teatro Labarta Pose en Zas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 marzo 2019, p. 33.
Informa da posta en escena da peza Insania da Agrupación Teatral Mariñán de Betanzos
no auditorio municipal de Zas o día 23 de marzo como punto de partida da Mostra de
Teatro Afeccionado Labarta Pose.
- M. Lavandeira, “Fin de semana animado con funcións teatrais en Paiosaco, Vimianzo e
Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 12 abril 2019, p. 35.
Dá conta da posta en escena da peza O Xogo de Versalles de Gargallada Teatro o 27 de
abril no marco da celebración da cuarta edición da Mostra de Teatro Labarta Pose.
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- Cibrán Canedo, “Premios teatrais en Zas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Convidado especial”, 9 xuño 2019, p. 32.
Dá conta do acto de entrega de premios dos grupos escollidos polo xurado durante a
celebración da IV Mostra de Teatro Labarta Pose.

924

VII.3.6.2. ESTREAS
VII.3.6.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Agrupación Teatral Mariñán de Betanzos: Insania
Referencias varias:
- R. L., “Insania’ iza hoy el telón de la Mostra de Teatro Labarta Pose en Zas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 marzo 2019, p. 33.
Informa da posta en escena da peza Insania da Agrupación Teatral Mariñán de Betanzos
no auditorio municipal de Zas o día 23 de marzo como punto de partida da Mostra de
Teatro Afeccionado Labarta Pose.
Grupo de Teatro Argalladas (IES Valle Inclán): Mortos coa risa
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Se avecinan días de bikini y tumbona”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Teatro”, 28 xuño 2019, pp. 62-63.
Dá conta da posta en escena da peza Mortos coa risa do grupo de teatro do profesorado
do IES Valle Inclán no Teatro Principal de Pontevedra o día 27 de xuño.
Aula de Teatro Municipal de Carballo: A bonitísima historia da princesa Maricarmen
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Venres Culturais do máis ‘cool’ no inverno carballés”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xaneiro 2019, p. 31.
Recolle a programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de Carballo,
onde se representará, entre outras, a peza A bonitísima historia da princesa Maricarmen
da Aula de Teatro Municipal de Carballo.
Badius Teatro: Peregrinaxe
Referencias varias:
- Brais Fdez., “Maxia, teatro, obradoiros, humor e música, protagonistas en Zas”, El
Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 47.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello de Zas, onde contaron, entre
outras, coa compañía Badius Teatro e o seu espectáculo Peregrinaxe.
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Baobab Teatro: Mai, mai
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Baobab estrena ‘Mai Mai”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 25 marzo 2019, p. 34.
Dá conta da estrea da peza Mai, mai de Baobab Teatro durante a segunda xornada do
Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.
- Blanca Paz, “Lalín ofrecerá en septiembre doce actividades de cine, música, teatro y
títeres”, Diario de Pontevedra, “Diario do Deza.Tabeirós”, “Deza. Tabeirós”, 29 agosto
2019, p. 2.
Informa da presentación da programación do mes de setembro que fixo a concelleira de
cultura de Lalín, Begoña Blanco, e entre a que se encontra a peza Mai, mai no marco do
Fala Redes.
- Suso Souto, “Arranca en Ribeira a peza teatral para nenos en clave de igualdade”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 setembro 2019, p. 24.
Anuncia a representación da peza Mai mai de Baobab Teatro o día 14 de setembro no
Concello de Ribeira no marco da campaña ‘Nós contra a violencia’ posta en marcha pola
Xunta de Galicia no contexto do Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero.
- D. A., “Novos tempos para as visitas a exposicións e para os préstamos de libros”,
Diario de Arousa, “Comarca”, 1 decembro 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena de Mai mai durante a celebración do Culturgal en Pontevedra
dentro do programa promovido pola xunta para dinamizar o galego e sensibilizar contra
as violencias machistas ‘Nós contra a violencia’.
Asociación Biosbardos: O lobo con botas
Referencias varias:
- M. Outeiro, “Literatura na rúa e contacontos na Semana do Libro da capital da Maía”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Ordes”,
21 abril 2019, p. 29.
Dá conta da posta en escena da peza O lobo con botas da Asociación Biosbardos o día 22
de abril na biblioteca de Bertamiráns no marco da celebración da Semana do Libro.
Títeres Brincadeira: Circo de pulgas
- Montse García, “Títeres Brincadeira”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 31 marzo 2019, p. L9.
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Informa da posta en escena da peza Circo de pulgas de Títeres Brincadeira o día 31 de
marzo no edificio da Fundación SGAE en Santiago de Compostela.
Títeres Cachirulo: A Barraca Camiño a Compostela
Referencias varias:
- Montse García, “A Barraca’ de Cachirulo finaliza hoy el Camino”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 10 setembro
2019, p. L9.
Informa da posta en escena da peza A Barraca Camiño a Compostela de Títeres de
Cachirulo o día 10 de setembro no Paseo Central da Alameda de Santiago de Compostela
como función de clausura do itinerario de representacións pola ruta francesa, que levou
este espectáculo desde Pedrafita a Santiago pasando por diversas vilas e aldeas.
Títeres Cachirulo (1): Cronopios
Referencias varias:
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Cronopios
de Títeres Cachirulo.
Títeres Cachirulo (2): O Apalpador e o ladrón de xoguetes
Referencias varias:
- Montse García, “Títeres Cachirulo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 22 decembro 2019, p. L5.
Informa da posta en escena do espectáculo O Apalpador e o ladrón de xoguetes no
edificio da Fundación SGAE en Santiago de Compostela o 22 de decembro.
- Montse García, “A Festa do Apego ofrecerá máis de 20 actividades durante cinco
horas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“En familia”, 28 decembro 2019, p. L5.
Dá conta da programación da terceira edición de A Festa do Apego, celebrada no
Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela coa participación, entre outras, de Títeres
Cachirulo co seu espectáculo O Apalpador e o ladrón de xoguetes.
Teatro Calavera: Onde está Larry
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Referencias varias:
- J. M. R., “Muxía recibirá o sábado os Monicreques de Kukas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da Morte”, 26 decembro 2019, p. 35.
Informa da posta en escena da peza Onde está Larry o día 29 de decembro no Salón do
Voluntariado de Muxía no marco da programación de Nadal deste Concello.
Teatro Calavera (2): A cabaza encantada
Referencias varias:
- S. S., “Araño celebra o magosto con talleres, teatro cea e baile”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza”, 2 novembro 2019, p. 31.
Informa da posta en escena da peza A cabaza encantada o día 2 de novembro no centro
sociocultural da Capela na parroquia rianxeira de Araño no marco da celebración dun
magosto.
- J. M. Ramos, “Fomentando a creatividade desde a base en Bergantiños”, El Correo
Gallego, “Área comarcal”, 9 abril 2019, p. 36.
Recolle a representación da peza A cabaza encantada de Teatro Calavera o día 26 de abril
no Concello de A Laracha no marco da programación para a celebración do mes do libro
na biblioteca desta vila.
Cistite Teatro: Ah! Un documento escénico
Referencias varias:
- S. S., “Boiro celebrará mañana el Maio Vintage Market con conciertos, talleres y teatro”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Muros. Barbanza”, 3 maio 2019, p.
30.
Dá conta da posta en escena da peza Ah! Un documental escénico de Cistite Teatro o día
4 de maio no marco da celebración dunha nova edición do Maio Vintage Market.
Dani García: Código
Referencias varias:
- María Rodríguez, “Una Semana Cultural de nueve propuestas para todos los gustos”,
La Voz de Galicia, “El Comarcal”, n.º 5, “Oroso”, 31 xullo 2019, p. 24
Dá conta da posta en escena da peza Código a cargo de Dani Garcí o día 4 de setembro
no marco da programación da Semana Cultural do Concello de Oroso.
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- Cuca M. Gómez, “Las olas no quieren bailar conmigo”, Diario de Pontevedra, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, “Espectáculo”, 12 xullo 2019, pp. 54-55.
Dá conta da posta en escena da peza Código de Dani García na Praza do Teucro de
Pontevedra no marco da programación cultural de verán deste Concello.
- Cuca M. Gómez, “Un día de verano lleno de magia”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Espectáculo”, 13 xullo 2019, pp. 54-55.
Dá conta da posta en escena da peza Código de Dani García na Praza do Teucro de
Pontevedra como colofón da programación cultural de verán deste Concello.
- Manuel Lavandeira, “Catro xornadas de animación nas rúas da capital ceense”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 agosto 2019, p. 23.
Dá conta da posta en escena da peza Código no Concello de Cee no marco da celebración
do ciclo Cultura no Camiño.
- Brais Fdez., “Devoción vivida no seu santuario”, El Correo Gallego, “Santa MiniaBrión”, “26, 27, 28 e 29 de setembro”, 25 setembro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena do espectáculo de maxia Código de Dani García no marco da
celebración dos festexos de Santa Minia no Concello de Brión.
Esperanza Mara: Xogando coa música
Referencias varias:
- Belén Bouzas, “No Nada... un conto!”, Sermos Galiza, n.º 376, “fóradeserie”, 12
decembro 2019, p. 7.
Informa da posta en escena do espectáculo de contacontos de Esperanza Mara, Xogando
coa música, o día 15 de decembro en Vigo.
Compañía Excéntricas: Cartoons
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “O Festival do Teatro Galego enche a vila de actividades”, La Región,
“Carballiño”, 3 setembro 2019, p. 25.
Informa da celebración do acto de presentación do Fetega, organizado polo Concello de
Carballiño e que contará con espectáculos de butaca e a pé de rúa na súa trixésima edición,
entre os que se atopa Cartoons.
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
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Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego de Carballiño
entre a que se encontra a obra Cartoons.
- S. F., “Tres compañías gallegas inician la maratón del teatro infantil que despide el año
en Ourense”, Faro de Vigo, “Ourense”, 26 decembro 2019, p. 23.
Dá conta da posta en escena da peza Cartoons de Compañía Excéntricas o día 26 de
decembro no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de Ourense, MOTI.
Grupo Geppetto-Aula Universitaria Teatro Infantil: Mati e os superpoderes
Referencias varias:
- S. F., “Tres compañías gallegas inician la maratón del teatro infantil que despide el año
en Ourense”, Faro de Vigo, “Ourense”, 26 decembro 2019, p. 23.
Dá conta da posta en escena da peza Mati e os superpoderes do Grupo Geppetto-Aula
Universitaria de Teatro Infantil o día 26 de decembro no marco da celebración da Mostra
de Teatro Infantil de Ourense, MOTI.
A Gramola Gominola: Bravas,o rexurdir da luz
Referencias varias:
- M. G. M., “Un rock and roll de letras divertidas e con mensaxe para nenos de cero a 99
anos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 19 abril 2019, p. 12.
Recolle unha breve sinopse da peza Bravas, o rexurdir da luz, a propósito da súa
presentación no Teatro Colón de A Coruña o día 21 de abril.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Bravas,o
rexurdir da luz de A Gramola Gominola.
- S. N., “Música, humor y diversidad”, La Región, “Nadal 2019”, “Teatro”, “MOTI”, 24
decembro 2019, p. 7.
Informa da representación do espectáculo Bravas, o rexurdir da luz o día 27 de decembro
no Teatro Principal de Ourense no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de
Ourense.
- S. F., “Tres compañías gallegas inician la maratón del teatro infantil que despide el año
en Ourense”, Faro de Vigo, “Ourense”, 26 decembro 2019, p. 23.
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Dá conta da posta en escena da peza Bravas, o rexurdir da luz de Gramola Gominola o
día 26 de decembro no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de Ourense,
MOTI.
Hipócrita Teatro: Pínconús
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Carlos Coira: ‘Pínconús debuta cun musical para toda a familia”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 5 novembro 2019, p. 54.
Recolle unha breve reportaxe sobre a recentemente creada compañía Hipócrita Teatro a
propósito da estrea dun dos seus primeiros espectáculos os días 16 e 17 de novembro na
cidade de Lugo.
Larraitz Produccións Artísticas: Antonio Fraguas e a festa dos monicreques
Referencias varias:
- F. D., “Actuacións para os máis pequenos”, Atlántico Diario, “Letras Galegas 2019”,
“Barbadás”, 17 maio 2019, p. 31.
Dá conta da posta en escena da peza Antonio Fraguas e a festa dos monicreques de
Larraitz Produccións Artísticas o día 14 de maio no marco da programación do Concello
de Barbadás para a celebración do Día das Letras Galegas.
Lucía Aldao, María Lado e Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra: Po e Xía
Referencias varias:
- Lucía D. Bóveda, “Un Salón cargadiño de actividades”, Diario de Pontevedra, “Mini
Diario”, n.º 667, “Reportaxe”, 7 abril 2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena da peza Po e Xía a cargo de Aldaolado e o Seminario
Permanente de Jazz de Pontevedra no marco da celebración do Salón do Libro Infantil e
Xuvenil de Pontevedra.
Magín Blanco: A nena e o grilo máis aló
Referencias varias:
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
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Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza A nena e o
grilo máis aló de Magín Blanco.
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica e comenta a
novidade de que se estende aos comercios e hoteis da vila. Destaca a psota en escena da
peza A nena e o grilo de máis aló.
- Cuca M. Gómez, “Un día con mucha luz”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 6 decembro 2019, pp. 70-71.
Dá conta da posta en escena da peza A nena e o grilo de máis aló a cargo de Magín Blanco
na sede de Afundación de Pontevedra nunha xornada á que asistiron máis de 2.700
escolares de 55 centros desta cidade.
- S. N., “Música, humor y diversidad”, La Región, “Nadal 2019”, “Teatro”, “MOTI”, 24
decembro 2019, p. 7.
Informa da representación do espectáculo A nena e o grilo máis aló o día 30 de decembro
no Teatro Principal de Ourense no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de
Ourense.
Mamá Cabra: A fraga do meu avó
Mamá Cabra: Deveribés
Referencias varias:
- O. U. V., “Mamá Cabra ofrece un show o domingo para divulgar o seu ‘amor pola
música e o galego”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 9 maio 2019, p. 36.
Recolle unha breve sinopse da peza Deveribés a propósito da súa estrea no Teatro Colón
de A Coruña o día 12 maio, destacando que é un espectáculo para o público infantil no
que prima a participación do público e o ritmo.
María Fumaça: O veleiro verde
Referencias varias:
- C. D., “Actividades para la conciliación navideña”, Faro de Vigo, “Vigo”, 17 decembro
2019, p. 9.
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Dá conta da posta en escena da peza O veleiro verde de María Fumaça no Auditorio Mar
de Vigo no marco da programación cultural orientada ao público infantil organizada polo
Concello de Vigo para festexar o Nadal.
- Montse García, “A Festa do Apego ofrecerá máis de 20 actividades durante cinco
horas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“En familia”, 28 decembro 2019, p. L5.
Dá conta da programación da terceira edición de A Festa do Apego, celebrada no
Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela coa participación, entre outras, de María
Fumaça co seu espectáculo O veleiro verde.
Mere Clown: A verdadeira historia de Hamelín
Referencias varias:
- M. Ramos, “Espectáculos circenses, maxia e teatro para os pequenos de Vimianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza A verdadeira historia de Hamelín no marco da
celebración do Ciclo teatral de Outono de Vimianzo o día 29 de setembro.
- R. L., “Homenaxe de toda a comunidade educativa a Fernando Blanco”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 13 novembro 2019, p. 37.
Informa da posta en escena da peza A verdadeira historia de Hamelín na casa da cultura
do Concello de Cee o día 14 de novembro no marco dos actos de homenaxe a Fernando
Blanco, fundador do IES de Cee.
Grupo de Teatro Migallas: Moita televisión!
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Descanso en Area Grande”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Escena”, 6 maio 2019, pp. 30-31.
Informa da posta en escena da peza Moita televisión! de Migallas Teatro no Teatro
Principal de Pontevedra no marco da celebración dun taller teatral impartido por esta
mesma compañía baixo a epígrafe de ‘Á procura do tesouro’.
Grupo de Teatro Migallas: Pegadas de Castelao
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Descanso en Area Grande”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Escena”, 6 maio 2019, pp. 30-31.
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Informa da posta en escena da peza Pegadas de Castelao de Migallas Teatro no Teatro
Principal de Pontevedra no marco da celebración dun taller teatral impartido por esta
mesma compañía baixo a epígrafe de ‘Á procura do tesouro’.
Grupo Odaiko: Circopeta
Referencias varias:
- M. C., “Espectáculo e cine esta fin de semana no teatro Coliseo Noela”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Muros”, 12 decembro 2019, p. 32.Ç
Informa da posta en escena do espectáculo Circopeta do grupo Oidako o día 15 de
decembro no Coliseo Noela de Noia.
Os Pinchacarneiros: O lazarillo de Miño
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Diversiarte abre la Navidad”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
12 decembro 2019, p. 15.
Dá conta da posta en escena da peza O lazarillo de Miño o día 12 de decembro en Lugo
no marco da programación cultural da feira Diversiarte.
Paco Nogueiras: C@nto contigo
Referencias varias:
- Lucía D. Bóveda, “Un Salón cargadiño de actividades”, Diario de Pontevedra, “Mini
Diario”, n.º 667, “Reportaxe”, 7 abril 2019, p. 2.
Dá conta da posta en escena da peza C@nto contigo a cargo de Paco Nogueiras no marco
da celebración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.
Pérez&Fernández: A tortoise, un can, two monsters
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Bibliotecas animadas por monicreques, obradoiros e cinecia en
Bergantiños”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 27 setembro
2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza A tortoise, un can, two monsters de Pérez&Fernández
o día 4 de outubro no Concello de Malpica como parte da programación cultural de outono
desta vila.
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- M. M. O., “Valentín García achegouse á fin de semana de contos en Ordes”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Deza. A Estrada. Ordes”, 22 outubro 2019, p. 31.
Informa da posta en escena do espectáculo de contacontos A tortoise, un can, two
monsters na biblioteca municipal do Concello de Ordes nunha xornada na que participou,
entre outros, o secretario xeral de Política Lingüística Valentín García.
Pinga Teatro: A pirata Lola
Referencias varias:
- Belén López, “Ataque de serpentinas”, Diario de Pontevedra, “D_verano”, 15 agosto
2019, pp. 14-15.
Dá conta da posta en escena da peza A pirata Lola de Pinga Teatro no marco da
programación para o público infantil que organiza o Concello de Pontevedra en relación
á celebración das Festas da Peregrina.
- L. Bemposta, “Actuación infantil de la mano de ‘Pinga Teatro”, Diario de Pontevedra,
“D_verano”, 16 agosto 2019, p. 11.
Informa da representación do espectáculo A pirata Lola de Pinga Teatro na Praza do
Teucro de Pontevedra no marco da programación para público infantil e familiar posta en
marcha por este Concello para os meses de verán.
Producións Dispersas: Todas as marabillas do mundo
Referencias varias:
- Ana Fuentes, “El Concello programa 24 funciones en VigoCultura”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 6 setembro 2019, p. 11.
Informa da posta en escena da peza Todas as marabillas do mundo de Producións
Dispersas no marco do programa VigoCultura.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Todas as
marabillas do mundo de Producións Dispersas.
Raquel Queizás: Toin, toin
Referencias varias:
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- X. A. Reboiro, “O Festival do Teatro Galego enche a vila de actividades”, La Región,
“Carballiño”, 3 setembro 2019, p. 25.
Informa da celebración do acto de presentación do Fetega, organizado polo Concello de
Carballiño e que contará con espectáculos de butaca e a pé de rúa na súa trixésima edición,
entre os que se atopa Toin, toin.
Grupo de Teatro Ruada: O cantar do estudante
Referencias varias:
- S. N., “Teatro y concursos de belenes y postales”, La Región, “Terra de Lemos”,
“Pantón”, 12 decembro 2019, p. 26.
Dá conta da posta en escena da peza O cantar do estudante a cargo do grupo de teatro A
Ruada o día 15 de decembro na Casa da Cultura do Concello de Pantón no marco da
programación cultural de Nadal desta vila.
Soledad Felloza: Bolboretas
Referencias varias:
- Montse García, “Soledad Felloza”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A Escena”, 10 outubro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza Bolboretas de Soledad Felloza o día 10 de outubro
na Sala de exposicións do Concello de Brión.
Talía Teatro: Lambetadas
Referencias varias:
- Irene Pin, “Do 30-N ao 1-D en Pontevedra. A cultura vai á feira”, Sermos Galiza, n.º
374, “fóradeserie”, 28 novembro 2019, pp. 2-3.
Informa da posta en escena da peza Lambetadas a cargo de Talía Teatro no marco da
celebración da edición deste ano do Culturgal de Pontevedra.
- María Cano, “Obradoiros, teatro e música para celebrar o Nadal na comarca”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Muros. Noia”, 10 decembro 2019, p. 33.
Informa da programación cultural de Nadal da comarca de Noia-Muros. Do Concello de
Carnota destaca a posta en escena, entre outras, da peza Lambetadas a cargo do grupo
Talía Teatro.
- A. R., “Un Nadal cheo de propostas”, O Sil, “Especial Nadal”, “O Barco”, 19 decembro
2019, pp. 34-35.
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Dá conta da programación cultural de Nadal no Concello de O Barco de Valdeorras, onde
se representou, entre outras, a peza Lambetadas a cargo de Talía Teatro.
- José Cruz, “Teatro y fotos en un Nadal mágico”, La Región, “Especial Navidad”, “Nadal
en la Provincia”, “Valdeorras”, “O Barco”, 21 decembro 2019, p. 75.
Dá conta da posta en escena da peza Lambetadas de Talía Teatro o día 29 de decembro
no Teatro Lauro Olmo no marco da programación cultural de Nadal organizada polo
Concello de O Barco de Valdeorras.
- ECG, “Espectáculos e talleres infantís no Nadal do CDG”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 24 decembro 2019, p. 44.
Anuncia as actividades programadas para a celebración da terceira edición do ciclo ‘Gran
teatro para os máis pequenos’, organizado polo CDG para os días 28 e 29 de decembro e
3 e 4 de xaneiro. Destaca as postas en escena das pezas Animal sagrado, de Aporía
Escénica, e Lambetadas, de Talía Teatro.
- Montse García, “Regresa el ‘Gran teatro para os máis pequenos’ en el CDG”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 24
decembro 2019, p. L6.
Recolle a programación da terceira edición do ciclo de teatro ‘Gran teatro para os máis
pequenos’, informando de que se celebrará no Salón Teatro de Santiago de Compostela e
que contará coa participación, entre outras, das compañías Aporía Escénica e Talía
Teatro.
- ECG, “Espectáculos infantiles y talleres durante las fiestas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 26 decembro 2019, p. 20.
Informa da posta en escena das pezas Animal sagrado de Aporía Escénica e Lambetadas
de Talía Teatro no Salón Teatro de Santiago de Compostela no marco da celebración da
terceira edición do ciclo ‘Gran teatro para os máis pequenos”.
Escola Unitaria Teatro: Golpes, dirección Xosé Leis
Referencias varias:
- María Cano, “Obradoiros, teatro e música para celebrar o Nadal na comarca”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Muros. Noia”, 10 decembro 2019, p. 33.
Informa da programación cultural de Nadal da comarca de Noia-Muros. Do Concello de
Carnota destaca a posta en escena, entre outras, da peza Golpes a cargo do grupo Escola
Unitaria Teatro.
- M. C., “Teatro para estudantes do Cernadas de Castro contra as violencias machistas”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Muros. Noia”, 31 decembro 2019, p. 32.
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Dá conta da representación da peza Golpes de Estíbaliz Veiga na Casa da Cultura de
Lousame, da que puideron desfrutar máis de cincuenta escolares do CPI Cernadas de
Castro.
Tantometén Teatro: De amor e outras leiras
Referencias varias:
- ECG, “Representan ‘De amor e outras leiras’ en Área Central”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 12 maio 2019, p. 27.
Dá conta da posta en escena da peza De amor e outras leiras a cargo de Tantometén
Teatro o día 14 de maio no centro comercial Área Central situado no barrio das Fontiñas
en Santiago de Compostela no marco da programación ‘Semana das Letras Galegas’.
- Montse García, “Teatro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Letras Galegas”, “E Ademais”, 14 maio 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza De amor e outras leiras do grupo Tantometén Teatro
no centro comercial Área Central de Santiago de Compostela o día 14 de maio co gallo
da celebración do Día das Letras Galegas.
Títeres Alakrán: Finisterrae, o último ultramarinos.
Referencias varias:
- Montse García, “Galicreques acogerá el estreno de siete espectáculos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Títeres”, 2 outubro
2019, p. L9.
Informa de que a edición deste ano do Galicreques vai contar coa estrea de sete
espectáculos, nomeadamente Finisterrae. O último ultramarinos, Pazzzz, El viaje a la
luna, Serenata con Sanata, Caminito entre cartas, Vairoleto, pechito libertario e El
Barrendero.
- M. M., “Ciclos de monólogos en Negreira y Santa Comba con los mejores cómicos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 5
outubro 2019, p. 28.
Dá conta da representación do espectáculo Finisterrae, o último ultramarinos o día 10 de
outubro na casa da cultura do Concello de Negreira no marco da programación dunha
nova edición do Ciclo de Monólogos.
- Montse García, “Santiago se llena de títeres con más de cincuenta funciones hasta el día
20”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A
escena”, 12 outubro 2019, p. L10.
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Informa do comezo do Festival Galicreques, que encherá Santiago de Compostela de
títeres coa participación de 25 compañías, destacando a de Producións Teatrais Alakrán,
que estrearán a súa peza Finisterrae. O último ultramarinos.
- Montse García, “Títeres Alakrán y Cristina Balboa, de estreno”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 17 outubro 2019, p.
L9.
Informa da posta en escena do espectáculo Finisterrae, o último ultramarinos a cargo de
Alakrán Teatro o 17 de outubro no marco da celebración do Festival de Títeres
Galicreques.
Trémola Teatro: Valente e rebelde
Referencias varias:
- M. Ramos, “Espectáculos circenses, maxia e teatro para os pequenos de Vimianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza Valente e rebelde no marco da celebración do Ciclo
teatral de Outono de Vimianzo o día 17 de novembro.
Serafín Marcos: Quen ten un mestre etnógrafo, obra que percorre a vida e obra de Antón
Fraguas
Referencias varias:
- M. M. O., “Homenaje de Serafín Marcos en Teo al trabajo de Antón Fraguas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 23 maio
2019, p. 31.
Recolle a posta en escena da peza Quen ten un mestre etnógrafo? de Serafín Marcos no
CEIP A Ramallosa de Teo o día 23 de maio no marco da programación para a celebración
do Día das Letras Galegas nesta vila.
Talía Teatro: Voa voa
Referencias varias:
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”;
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
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Tanxarina Teatro: As bombas e o xeral
Referencias varias:
- L. R., “Cambados adica maio ás Letras Galegas cun programa de teatro, música e
actividades especiais”, Diario de Arousa, “Cambados”, 7 maio 2019, p. 9.
Dá conta da posta en escena da peza As bombas e o xeral de Tanxarina Teatro o día 7 de
maio no marco da programación para a celebración do Día das Letras Galegas no
Concello de Cambados.
Trémola Teatro: Que animaliño é?
Referencias varias:
- M. M. O., “Obra para los menores xalleiros de cuatro años”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”; 24 agosto 2019, p. 30.
Dá conta da posta en escena da peza Que animaliño é? o día 30 de agosto na biblioteca
municipal de Santa Comba no marco do programa Ler conta moito financiado pola Xunta
de Galicia.
Viravolta Títeres: Contos ao pé da cama
Referencias varias:
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Contos ao
pé da cama de Viravolta Títeres.
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VII.3.6.3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN CARTEL
VII.3.6.3.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Andaravía Teatro: Brinca Contos
Referencias varias:
- M. T., “Dos actuaciones en la recta final la Mostra de Teatro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 8 maio 2019, p. 32.
Dá conta da posta en escena da peza Brinca Contos de Andaravía Teatro no marco da
programación da Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muros.
Antón Coucheiro: Sonámbulo
Referencias varias:
- Manuel Lavandeira, “Catro xornadas de animación nas rúas da capital ceense”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 agosto 2019, p. 23.
Dá conta da posta en escena da peza Sonámbulo no Concello de Cee no marco da
celebración do ciclo Cultura no Camiño.
Aporía Escénica: Animal sagrado
Referencias varias:
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”; La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
- Montse García, “Unha decena de espectáculos enchen o Salón Teatro na recta final do
2019”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”;
“Teatro”, 21 setembro 2019, p. L9.
Informa da programación do Centro Dramático Galego para os últimos meses do ano que,
como sempre, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
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Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Animal
sagrado de Aporía Escénica.
- Andrés Bernárdez, “Ciclo de teatro para niños, a partir de este sábado, de la mano del
Centro Dramático Galego”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de Compostela”,
24 decembro 2019, p. 33.
Destaca a posta en escena da peza Animal sagrado, da compañía Aporía Escénica, no
marco da celebración da terceira edición do ciclo de teatro organizado polo CDG baixo o
lema de ‘Gran teatro para os máis pequenos’.
- ECG, “Espectáculos e talleres infantís no Nadal do CDG”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 24 decembro 2019, p. 44.
Anuncia as actividades programadas para a celebración da terceira edición do ciclo ‘Gran
teatro para os máis pequenos’, organizado polo CDG para os días 28 e 29 de decembro e
3 e 4 de xaneiro. Destaca as postas en escena das pezas Animal sagrado, de Aporía
Escénica, e Lambetadas, de Talía Teatro.
- Montse García, “Regresa el ‘Gran teatro para os máis pequenos’ en el CDG”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 24
decembro 2019, p. L6.
Recolle a programación da terceira edición do ciclo de teatro ‘Gran teatro para os máis
pequenos’, informando de que se celebrará no Salón Teatro de Santiago de Compostela e
que contará coa participación, entre outras, das compañías Aporía Escénica e Talía
Teatro.
- ECG, “Espectáculos infantiles y talleres durante las fiestas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 26 decembro 2019, p. 20.
Informa da posta en escena das pezas Animal sagrado de Aporía Escénica e Lambetadas
de Talía Teatro no Salón Teatro de Santiago de Compostela no marco da celebración da
terceira edición do ciclo ‘Gran teatro para os máis pequenos”.
- Andrés Bernárdez, “Representaciones de arte dramático para los más pequeños en el
Salón Teatro”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de Compostela”, 27 decembro
2019, p. 28.
Informa da posta en escena da peza Animal sagrado de Aporía Escénica o día 27 de
decembro no marco da celebración da terceira edición do ciclo ‘Gran teatro para os máis
pequenos’.
- Andrés Bernárdez, “Arte dramático para los más pequeños”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de Compostela”, 28 decembro 2019, p. 26.
Anuncia a posta en escena da peza Animal sagrado no súa primeira sesión no Salón Teatro
de Santiago de Compostela no marco da programación da terceira edición do ciclo ‘Gran
teatro para os máis pequenos’.
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- Montse García, “A Festa do Apego ofrecerá máis de 20 actividades durante cinco
horas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“En familia”, 28 decembro 2019, p. L5.
Dá conta da programación da terceira edición de A Festa do Apego, celebrada no
Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela coa participación, entre outras, de Aporía
Escénica co seu espectáculo Animal sagrado.
- Montse García, “Animal sagrado”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “En familia”, 29 decembro 2019, p. L9.
Informa da representación da obra Animal sagrado de Aporía Escénica o día 29 de
decembro no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
Asociación Ambar: Martín e os Biosbardos
Referencias varias:
- S. S., “Zumba, teatro e unha mostra nos actos ribeirenses do día sobre a diversidade”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 3 decembro 2019, p. 32.
Dá conta da posta en escena da peza Martín e os Biosbardos no marco da iniciativa Teatro
pola Diversidade organizada polo Concello de Ribeira para conmemorar o Día
Internacional das Persoas con Diversidade Funcional.
Avento Producións: Aladino e a lampada maravillosa
Referencias varias:
- S. E., “Avento Producións escenificará no Teatro Principal o clásico ‘Aladino”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “A Barcala. Melide. A Estrada”, 24 abril 2019,
p. 38.
Informa da posta en escena da peza Aladino e a lampada maravillosa a cargo de Avento
Producións no Teatro Principal de A Estrada o día 4 de maio.
Avento Producións: Hansel e Gretel
Referencias varias:
- J. C., “El ciclo teatral de otoño de Viana incluye tres representaciones”, La Región,
“Provincia”, 10 outubro 2019, p. 23.
Informa da programación do VI Ciclo de Outono Teatral de Viana do Bolo entre a que se
encontra a obra Hansel e Gretel.
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Avento Producións: Ummm! Unha comedia musical para chupar os dedos
Referencias varias:
- A. R., “A tempada teatral comezará no Barco o día 4 de outubro con multitude de
propostas”, O Sil, n.º 280, “Cultura”, 4 outubro 2019, p. 28.
Informa da programación dos meses de outubro a decembro do Teatro Lauro Olmo do
Barco dentro da cal se encontra a representación de Umm! como única peza destinada a
público non adulto.
- A. R., “Un Nadal cheo de propostas”, O Sil, “Especial Nadal”, “O Barco”, 19 decembro
2019, pp. 34-35.
Dá conta da programación cultural de Nadal no Concello de O Barco de Valdeorras, onde
se representou, entre outras, a peza Ummm! Unha comedia musical para chupar os dedos
a cargo de Avento Producións.
- Esperanza Pouso, “Amplio programa de actividades para todos los públicos en Noia
durante las fiestas”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 38.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello de Noia, entre a que se atopa a
posta en escena do espectáculo Ummm! Unha comedia musical para chupar os dedos de
Avento Producións o 29 de decembro.
- José Cruz, “Teatro y fotos en un Nadal mágico”, La Región, “Especial Navidad”, “Nadal
en la Provincia”, “Valdeorras”, “O Barco”, 21 decembro 2019, p. 75.
Dá conta da posta en escena da peza Ummm! Unha comedia musical para chupar os
dedos de Avento Producións o día 26 de decembro no Teatro Lauro Olmo no marco da
programación cultural de Nadal organizada polo Concello de O Barco de Valdeorras.
Avento Producións Teatrais: O mago de Oz
Referencias varias:
- A. Prada, “Ames e Apego traen para os nenos u nha vintena de proxectos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala”, 2 febreiro 2019, p.
30.
Informa da posta en escena da peza O mago de Oz o día 15 de febreiro na casa da cultura
de Bertamiráns no marco da programación cultural para crianzas promovida pola
Concello de Ames para os meses de febreiro, marzo, abril e maio.
- M. García, “El reinado del público infantil”, La Voz de Galicia, “Especial Santiago
Navidad”, “En familia”, 24 decembro 2019, p. 4.
Dá conta da representación do espectáculo O mago de Oz de Avento Producións Teatrais
o día 30 de decembro no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
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Títeres Babaluva: A alfombra máxica
Referencias varias:
- M. M., “Ciclos de monólogos en Negreira y Santa Comba con los mejores cómicos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 5
outubro 2019, p. 28.
Dá conta da representación do espectáculo A alfombra máxica o día 10 de outubro na
casa da cultura do Concello de Negreira no marco da programación dunha nova edición
do Ciclo de Monólogos.
Baobab Teatro: Luppo
Referencias varias:
- Montse García, “Oito espectáculos en sete localidades galegas desde o 22 de setembro”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Camiño
Escena Norte”, “A iniciativa”, 9 outubro 2019, p. L9.
Informa da posta en escena da peza Luppo de Baobab Teatro no marco da celebración do
proxecto escénico entre Galicia, Asturias, Cantabria e o País Vasco Camiño Escena Norte.
Baobab Teatro : O lobo e a lúa
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Domingo familiar y de paella”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Núbebes”, 23 setembro 2019, pp. 34-35.
Informa da celebración da terceira xornada do Festival das Artes Escénicas para Bebés e
Familias de Pontevedra coa posta en escena da peza O lobo e a lúa a cargo de Baobab
Teatro e coa posta en marcha do taller ‘Apertas de familia’ dirixido por Nieves López.
- Cuca M. Gómez, “El otoño empieza lleno de propuestas”, Diario de Pontevedra,
“reviSta!”, n.º 973, “Álbum”, “La semana de Cuca M. Gómez”, 28 setembro 2019, p. 13.
Informa da posta en escena do espectáculo O lobo e a lúa no Teatro Principal de
Pontevedra na terceira xornada do festival de teatro infantil Núbebes.
Baobab Teatro: Pum pum
Referencias varias:
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- L. R., “Regresa el teatro familiar a los domingos de febrero con cuatro obras de variedad
artística”, Diario de Arousa, “Cambados”, 1 febreiro 2019, p. 10.
Informa da posta en escena da peza Pum pum de Baobab Teatro o día 17 de febreiro no
marco da celebración do Ciclo de Teatro Infantil de Cambados ‘Teatro ás 6’.
Baobab Teatro: Puño Puñete
Referencias varias:
- S. N., “Puño, puñete”, La Región, “La Revista”; “Con Arte”, 4 xaneiro 2019, p. 15.
Dá conta da posta en escena da peza Puño Puñete de Baobab Teatro no Multiusos de A
Xunqueira no Concello de Redondela o día 4 de xaneiro ás seis e media da tarde.
- M. M. O., “Cé Orquestra Pantasma e 7 conxuntos máis van actuar na Festa Rachada da
Baña”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala.
Xallas”, 25 xuño 2019, p. 29.
Informa da posta en escena da peza Puño Puñete o día 28 de xuño no marco da
celebración da festa do Apego en Santiago de Compostela.
- M. Ramos, “Espectáculos circenses, maxia e teatro para os pequenos de Vimianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza Puño Puñete no marco da celebración do Ciclo teatral
de Outono de Vimianzo o día 3 de novembro.
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica e comenta a
novidade de que se estende aos comercios e hoteis da vila.
Barafunda Animación (1): Antón o Apalpador
Referencias varias:
- A. R., “Un Nadal cheo de propostas”, O Sil, “Especial Nadal”, “O Barco”, 19 decembro
2019, pp. 34-35.
Dá conta da programación cultural de Nadal no Concello de O Barco de Valdeorras, onde
se representou, entre outras, a peza Antón o Apalpador a cargo de Barafunda Animación.
Barafunda Animación (2): A xogar cos Trasnos do Nadal
Referencias varias:
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- Laura Paredes, “Navidad por la conciliación en Poio”, Diario de Pontevedra, “Nadal
2019”, 24 decembro 2019, p. 12.
Dá conta da posta en escena da peza A xogar cos Trasnos do Nadal no Centro Cultural
Xaime Illa de Poio no marco da programación cultural para festexar o Nadal neste vila
pontevedresa.
Bañistas despistados
Referencias varias:
- Marta de Castro, “La Mostra de Teatro de Palas homenajeará a Ana Pillado y Manuel
Vieites”, El Progreso, “Comarcas”, 23 agosto 2019, p. 9.
Dá conta da programación da XX Mostra de Teatro Amador de Palas de Rei entre a que
se encontra a peza Bañistas despistados.
Títeres Cachirulo: A historia do Apalpador
Referencias varias:
- Montse García, “A historia do Apalpador”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “En familia”, 21 decembro 2019,
p. L10.
Informa da posta en escena da peza A historia do Apalpador de Títeres Cachirulo o día
21 de decembro na Fundación da SGAE en Santiago de Compostela.
- Montse García, “Títeres Cachirulo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “En familia”, 22 decembro 2019,
p. L10.
Informa da posta en escena do espectáculo A historia do apalpador no edificio da
Fundación SGAE en Santiago de Compostela o 22 de decembro.
Títeres Cachirulo: As xeneralas do Ulla
Referencias varias:
- P. Calveiro, “Carmen Domech. ‘Os atranques do entroido adoitan ser moi machistas e
iso hai que cambialo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago, “En primeira persoa”, 10
febreiro 2019, contracuberta.
Recolle información sobre a última peza producido por Títeres Cachirulo e destaca o feito
de que se trata dun espectáculo de rúa, duns 45 minutos, apto para pequenos e maiores, e
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creado por Carmen Domech coa participación de Mercedes Luaces, Beatriz Insua e Olalla
Suárez.
- P. Calveiro, “Una manifestación cultural que coge altura y enraíza en escuelas y
centros”, La Voz de Galicia, “Especial Comarcas de Santiago”, “Entroido da Ulla”, 28
febreiro 2019, p. 7.
Informa da estrea do espectáculo As xeneralas do Ulla de Títeres Cachirulo no CPI de
Vedra no marco da programción cultural para a celebración do Entroido da Ulla.
Títeres Cachirulo: Do, re, mi, Mozart xoga aquí
Referencias varias:
- Montse García, “Títeres Cachirulo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”; “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 17 febreiro 2019, p.
L9.
Informa da posta en escena da peza Do, re, mi, Mozart xoga aquí de Títeres Cachirulo o
día 17 de febreiro na Fundación da SGAE en Santiago de Compostela.
Títeres Cachirulo: Farsa italiana da namorada do rei
Referencias varias:
- Marta Torres, “A Pobra rinde homenaje a Valle Inclán con ponencias, música, charlas
y teatro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 16 outubro 2019, p.
33.
Informa da posta en escena da peza Farsa italiana da namorada do rei os días 23 e 24 de
outubro no Concello de A Pobra no marco das XXI Xornadas de homenaxe a ValleInclán.
Teatro Calavera: O cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa
Referencias varias:
- M. Outeiro, “Literatura na rúa e contacontos na Semana do Libro da capital da Maía”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Ordes”,
21 abril 2019, p. 29.
Dá conta da posta en escena da peza O cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa de Teatro
Calavera o día 27 de abril na biblioteca de O Milladoiro no marco da celebración da
Semana do Libro.
Caramuxo Teatro (1): Ela
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Referencias varias:
- S. I., “El espectáculo ‘Ela’ cierra el 30 la programación cultural de este mes en el Carmen
Estévez”, El Progreso, “A Chaira”, 28 novembro 2019, p. 20.
Informa da posta en escena do espectáculo de teatro e danza Ela o día 30 de novembro
como clausura da programación cultural do Concello de Vilalba para o mes de novembro.
Caramuxo Teatro (2): Pavillón Lino
Referencias varias:
- Ramón Rozas, “Domingos de felicidade”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Saga/Fuga”, 25 xaneiro 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da peza Pavillón Lino de Caramuxo Teatro o día 27 de
xaneiro no Teatro Principal de Pontevedra no marco da celebración do ciclo de teatro
‘Domingos do Principal’.
- Cuca M. Gómez, “Respiro dominical”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, “De
café con Cuca”, “Escena”, 28 xaneiro 2019, pp. 34-35.
Informa da representación do espectáculo Pavillón Lino de Caramuxo Teatro o día 27 de
xaneiro no Teatro Principal de Pontevedra a propósito da celebración do ciclo de teatro
‘Domingos do Principal’.
- Rafa Fariña, “Caramuxo pon en escena a obra ‘Pavillón Lino”, Diario de Pontevedra,
“Mini Diario”, n.º 658, “Álbum”, 3 febreiro 2019, p. 5.
Anuncia a posta en escena da peza Pavillón Lino no Teatro Principal de Pontevedra no
marco da programación do ciclo de teatro infatil ‘Domingos do Principal’.
- M. Outeiro, “Melide terá mostra, teatro, panxoliñas, monólogos e gala da patronal no
Nadal”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 decembro 2019, p. 31.
Dá conta da representación da peza Pavillón Lino o día 29 de decembro na casa da cultura
do Concello de Melide no marco do programa de actividades de Nadal posto en marcha
pola Concellería de Cultura desta vila.
Caramuxo Teatro (3): Zapatos
Referencias varias:
- M. Abades, “Cultura no Camiño chegará nesta edición a 79 concellos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 24.
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Anuncia a posta en escena da peza Zapatos de Caramuxo Teatro no marco da
programación da sétima edición do circuíto da Xunta Cultura no Camiño.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Zapatos de
Caramuxo Teatro.
- S. N., “Música, humor y diversidad”, La Región, “Nadal 2019”, “Teatro”, “MOTI”, 24
decembro 2019, p. 7.
Informa da representación do espectáculo Zapatos o día 28 de decembro no Teatro
Principal de Ourense no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de Ourense.
Carlos Labraña: A fada pirata
Referencias varias:
- M. Outeiro, “Literatura na rúa e contacontos na Semana do Libro da capital da Maía”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Ordes”,
21 abril 2019, p. 29.
Dá conta da posta en escena da peza A fada pirata de Carlos Labraña o día 22 de abril na
biblioteca de O Milladoiro no marco da celebración da Semana do Libro.
Cayetano Lledó: Os casos de Sherlock Holmes
Referencias varias:
- F. F., “A nova tempada de teatro trae a Vilagarcía a premiada ‘Elisa e Marcela”, Diario
de Arousa, “Vilagarcía”, 10 xaneiro 2019, p. 5.
Informa da programación teatral de Vilagarcía a partir do mes de marzo organizada polo
Concello da vila e Axencia Galega de Industrias Culturais. Entre as pezas que se
representarán encóntrase Os casos de Sherlock Holmes o día 27 de abril.
Títeres Cascanueces (1): O Nadal na fraga
Referencias varias:
- B. R., “Máis de sesenta persoas no espectáculo de Frades”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 29 decembro 2019, p. 31.
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Informa da posta en escena da peza O Nadal na fraga de Títeres de Cascanueces o día 28
de decembro no multiusos de Frades no marco da gran Festa de Nadal organizada por
este Concello.
Títeres Cascanueces (2): Un diaño na maleta
Referencias varias:
- M. L., “Maxia, títeres, obradoiros e xogos ata o Día das Letras nas bibliotecas de
Dumbría”; El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 13 abril 2019,
p. 32.
Dá conta da posta en escena da peza Un diaño na maleta a cargo de Títeres Cascanueces
o día 27 de abril no edificio da Bitácora do Ézaro no marco da programación para a
promoción e a dinamización cultural organizada polo Concello de Dumbría.
Compoñedora de contos: A corva
Referencias varias:
- ARCA, “Lalín sortea dous lotes de libros na biblioteca”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Ordes. Melide. Deza”, 3 decembro 2019, p. 31.
Dá conta da posta en escena da peza A Corva o día 3 de decembro no Salón Teatro de
Lalín dentro do marco da programación cultural de decembro deste Concello. A esta
representación asistirán aproximadamente 284 escolares.
Cultura Activa: Saabor!
- Brais Fdez., “A Pobra combina os actos para os máis pequenos con opcións para os
adultos”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 32.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello da Pobra do Caramiñal, entre a
que se inclúe a posta en escena da peza infantil Saabor! de Cultura Activa.
Educa Teatro Producións (1): Carapuchiña vermella
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Ya llega El Circo de Nadal”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
20 decembro 2019, p. 9.
Ofrece un breve repaso da traxectoria do grupo Educa Teatro a propósito da posta en
escena da súa peza Circo de Nadal, destacando, entre outros, o espectáculo Carapuchiña
vermella.
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Educa Teatro Producións (2): O mundo máxico de Pinocho
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Ya llega El Circo de Nadal”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
20 decembro 2019, p. 9.
Ofrece un breve repaso da traxectoria do grupo Educa Teatro a propósito da posta en
escena da súa peza Circo de Nadal, destancando, entre outros, o espectáculo O mundo
máxico de Pinocho.
Educa Teatro Producións (3): Os tres porquiños
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Ya llega El Circo de Nadal”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
20 decembro 2019, p. 9.
Ofrece un breve repaso da traxectoria do grupo Educa Teatro a propósito da posta en
escena da súa peza Circo de Nadal, destancando, entre outros, o espectáculo Os tres
porquiños.
Elefante Elegante: O rueiro das liortas
Referencias varias:
- A. P., S. E., M. M. O., “Sensibilizan á rapazada da comarca contra o sexismo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”; 20 novembro 2019, p. 36.
Informa da posta en escena da peza O rueiro das liortas o día 22 de novembro no auditorio
municipal de Teo no marco da programación cultural organizada para loitar e sensibilizar
contra a lacra da violencia machista.
- D. A., “Novos tempos para as visitas a exposicións e para os préstamos de libros”,
Diario de Arousa, “Comarca”, 1 decembro 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena de O rueiro das liortas durante a celebración do Culturgal
en Pontevedra dentro do programa promovido pola xunta para dinamizar o galego e
sensibilizar contra as violencias machistas ‘Nós contra a violencia’.
Elefante Elegante: Patapatúm
Referencias varias:
- Gloria Montenegro, “Tui presenta su programación cultural con una amplia oferta de
espectáculos y eventos”, Faro de Vigo, “Louriña. Baixo Miño”, “Área Metropolitana”,
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“Porriño. Mos. Tui. Tomiño. O Rosal. A Guarda. Salceda de Caselas”, 30 xaneiro 2019,
p. 14.
Dá conta dos seis espectáculos que se representarán durante os meses de primavera no
Teatro Municipal de Tui.
Expresións Producións (1): A maxia dos contos
Referencias varias:
- B. Y., “Meaño celebra las fiestas con música, ludotecas, baile para mayores, magia y
cine”, Diario de Arousa, “Especial Navidad 2019”, “O Salnés”, “Meaño”, 24 decembro
2019, p. 22.
Informa da posta en escena da peza A maxia dos contos a cargo de Expresións Producións
no Concello de Meaño no marco da programación organizada nesta vila para a
celebración das festas de Nadal.
Expresións Producións (2): Os limpa limpa
Referencias varias:
- L. R., “Regresa el teatro familiar a los domingos de febrero con cuatro obras de variedad
artística”, Diario de Arousa, “Cambados”, 1 febreiro 2019, p. 10.
Informa da posta en escena da peza Os limpa limpa de Expresións Producións o día 3 de
febreiro no marco da celebración do Ciclo de Teatro Infantil de Cambados ‘Teatro ás 6’.
Fantoches Baj: Fábula galénica
Referencias varias:
- C. Estévez, “Arranca nos centros de Teo o Festival Titiriberia”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 outubro 2019, p. 33.
Dá conta da posta en escena da peza Fábula galénica o 12 de novembro no Auditorio
Constante Liste de Teo no marco da programación do Festival de Títeres Titiribeira.
Fantoches Baj (2): Os romeiros do caracol, baseada no traballo Romarías e Santuarios
de Galicia, de Antón Fraguas
Referencias varias:
- CH. L., “Letras galegas á carreira”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 18 maio 2019, p.
17.
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Dá conta da posta en escena da peza Os romeiros do caracol de Fantoches Baj no marco
da programación do Concello de Ribeira para a celebración do Día das Letras Galegas.
- Belén López, “Os pequenos toman o Teucro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Á última”, 10 xullo 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da peza Os romeiros do caracol de Fantoches Baj na Praza
do Teucro de Pontevedra no marco da programación cultural de verán deste Concello.
- Victoria Rodríguez, “Fantoches Baj pone en escena ‘Os romeiros do caracol’ para los
peques en el San Froilán Miúdo”, El Progreso, “Lugo”, “San Froilán 2019”, 7 outubro
2019, p. 4.
Informa da posta en escena da peza Os romeiros do caracol a cargo de Fantoches Baj o
día 6 de outubro no marco da programación das festas do San Froilán, concretamente dos
actos orientados ao público infantil encasillados baixo a epígrafe San Froilán Miudo.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza Os
romeiros do caracol de Fantoches Baj.
Fantoches Baj (3): Rodari Rodari (Contos do tranvía)
Referencias varias:
- Brais Fdez., “Sábado de espectáculos no Principal”, El Correo Gallego, “Ascensión”,
“29 de maio ao 2 de xuño”, 29 maio 2019, p. 7.
Informa da posta en escena da peza Rodari Rodari (Contos do tranvía) en Santiago de
Compostela no marco da celebración do ciclo de teatro Artellando con motivo das festas
da Ascensión.
Gabriel Prada: Quimera
Referencias varias:
- Mónica G. Bellver, “Nadal musical en Trives. Roi Casal, no Auditorio”, O Sil, “Especial
Nadal”, “A Pobra de Trives”, 19 decembro 2019, p. 53.
Dá conta da posta en escena da peza Quimera a cargo de Gabriel Prada o día 28 de
decembro no Auditorio do Concello de A Proba de Trives no marco da programación
cultural de Nadal desta vila.
Galeatro: Muiñada
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Referencias varias:
- E. P., “Muiñada’, de Galeatro, hoy y mañana en Santiago”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 3 xaneiro 2019, p. 39.
Informa da posta en escena da peza Muiñada de Galeatro no marco da celebración da
terceira edición do ciclo Gran teatro para os máis pequenos organizado polo Centro
Dramático Galego.
Teatro dos Ghazafelhos: A illa sen tesouro
Referencias varias:
- C. A. P., “Piratas para fomentar el cooperativismo familiar”, La Región, “Celanova”, 29
xuño 2019, p. 27.
Recolle unha breve sinopse da peza A illa sen tesouro de Teatro dos Ghazafellos a
propósito da súa posta en escena na Praza Maior de Celanova.
- Belén López, “Os pequenos toman o Teucro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Á última”, 10 xullo 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da peza A illa sen tesouro de Teatro dos Ghazafellos na Praza
do Teucro de Pontevedra no marco da programación cultural de verán deste Concello.
- Suso Souto, “Multitudinaria cita coa Guadalupe”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 16 setembro 2019, p. 20.
Informa da representación da obra A illa sen tesouro o día 18 de setembro na Praza da
Igrexa de Rianxo no marco da programación para celebrar as Festas na honra da Virxe da
Guadalupe.
Teatro dos Ghazafelhos: A máquina do tempo
Referencias varias:
- M. T., “Dos actuaciones en la recta final la Mostra de Teatro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 8 maio 2019, p. 32.
Dá conta da posta en escena da peza A máquina do tempo de Teatro dos Ghazafellos no
marco da programación da Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muros.
- F. D., “Actuacións para os máis pequenos”, Atlántico Diario, “Letras Galegas 2019”,
“Barbadás”, 17 maio 2019, p. 31.
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Dá conta da posta en escena da peza A máquina do tempo de Teatro dos Ghazafellos o
día 13 de maio no marco da programación do Concello de Barbadás para a celebración
do Día das Letras Galegas.
- María Rodríguez, “El corazón de todas las culturas late en la Alameda”, La Voz de
Galicia, “El Comarcal”, n.º 5, “Ordes”, 31 xullo 2019, p. 31.
Dá conta da posta en escena da peza A máquina do tempo a cargo de Teatro dos
Ghazafellos o día 8 de xulllo no marco do programa cultural ‘Unha viaxe pola cultura’
promovido polo Concello de Ordes.
Teatro dos Ghazafelhos: Bon Appetit, adaptación do libro de recetas A cociña galega de
Álvaro Cunqueiro, dirección Pepablo Patinho
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Menuda fiesta, Campolongo”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Teatro”, 26 marzo 2019, p. 54.
Dá conta da posta en escena da peza Bon Appetit na Sede de Afundanción de Pontevedra
para máis de 3.000 escolares da cidade.
Teatro dos Ghazafelhos: Frankenstein
Referencias varias:
- L. R., “Regresa el teatro familiar a los domingos de febrero con cuatro obras de variedad
artística”, Diario de Arousa, “Cambados”, 1 febreiro 2019, p. 10.
Informa da posta en escena da peza Frankenstein de Teatro dos Ghazafellos o día 10 de
febreiro no marco da celebración do Ciclo de Teatro Infantil de Cambados ‘Teatro ás 6’.
- M. T., “Conmemoran el día de la biblioteca con un encuentro con Antón Riveiro”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 24 outubro 2019, p. 31.
Informa da posta en escena da peza Frankenstein na casa da cultura do Concello de Boiro
no marco da programación para festexar o Día da Biblioteca nesta vila.
Teatro dos Ghazafelhos: Iriña bailarina
Referencias varias:
- Emma Estévez, “Unidade contra a violencia machista”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 26 novembro 2019, p. 36.
Informa da posta en escena da peza Iriña bailarina o día 25 de novembro no salón teatro
do Concello de Lalín no marco da programación organizada para sensibilizar contra a
violencia machista.
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- D. A., “Novos tempos para as visitas a exposicións e para os préstamos de libros”,
Diario de Arousa, “Comarca”, 1 decembro 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena de Iriña bailarina durante a celebración do Culturgal en
Pontevedra dentro do programa promovido pola xunta para dinamizar o galego e
sensibilizar contra as violencias machistas ‘Nós contra a violencia’.
- Cibrán Canedo, “Teatro infantil na Casa da Matanza”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 7 decembro 2019, p. 35.
Dá conta da representación do espectáculo Iriña bailarina na Casa-Museo de Rosalía de
Padrón o día 7 de decembro.
- Montse García, “Iriña bailarina”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 7 decembro 2019, p. L10.
Anuncia a posta en escena da obra Iriña bailarina de Teatro dos Ghazafellos o día 7 de
decembro na Casa-Museo de Rosalía de Castro en Padrón.
Teatro dos Ghazafelhos: O país dos mandóns
Referencias varias:
- D. A., “Novos tempos para as visitas a exposicións e para os préstamos de libros”,
Diario de Arousa, “Comarca”, 1 decembro 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena de O país dos mandóns durante a celebración do Culturgal
en Pontevedra dentro do programa promovido pola xunta para dinamizar o galego e
sensibilizar contra as violencias machistas ‘Nós contra a violencia’.
Monicreques de Kukas: Arlequina
Referencias varias:
- Montse García, “Os Monicreques de Kukas ponen en valor sus fondos y presentan
‘Arlequina”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Programación de artes escénicas para el 2019 de Santiago”, 18 xaneiro 2019,
p. L7.
Recolle unha breve sinopse da peza Arlequina de Monicreques de Kukas a propósito da
súa posta en escena no Teatro Principal de Santiago de Compostela o día 28 de marzo.
- Nacho G. Menéndez, “Kukas: ‘Facer ‘El retablo de Maese Pedro’ de Falla foi unha
ilusión cumprida”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 4 abril 2019, p. 43.
Dá conta da posta en escena da peza Arlequina no Auditorio Gustavo Freire de Lugo o
día 7 de abril con motivo da celebreción do 40 aniversario da compañía os Monicreques
de Kukas.
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- Montse García, “Arlequina”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A escena”, 28 marzo 2019, p. L9.
Dá conta da estrea da peza Arlequina, coa que Monicreques de Kukas conmemora o seu
40 aniversario, o día 28 de marzo no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
- S. N., “Arlequina”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 31 maio 2019, p. 15.
Dá conta da posta en escena da peza Arlequina a cargo de Monicreques de Kukas o día 6
de xullo no Fórum Metropolitano de A Coruña.
- J. R., “Arranca en Muros a tempada teatral o próximo sábado”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Muros. Noia”, 9 outubro 2019, p. 31.
Informa de que o 12 de outubro comeza a programación teatral do centro cultural de
Muros con Medida x Medida e de que continuará o día 19 con Arlequina dos Monicreques
de Kukas.
Monicreques de Kukas (2): De trebellos, perellos e fedellos
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Martín Camiña e Fani Triana mesturan maxia e promoción da lingua
hoxe en Muxía”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 42.
Informa da posta en escena da peza Trebellos, perellos e fedellos de Monicreques Kukas
no marco da programación cultural de Nadal organizada polo Concello de Muxía en
colaboración coa Deputación de A Coruña.
- J. M. R., “Muxía recibirá o sábado os Monicreques de Kukas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da Morte”, 26 decembro 2019, p. 35.
Informa da posta en escena da peza De trebellos, perellos e fedellos o día 28 de decembro
no Salón do Voluntariado de Muxía no marco da programación de Nadal deste Concello.
Monicreques de Kukas (3): Xan Perillán compra queixo compra pan, texto Marcelino de
Santiago, dirección de Isabel Rey
Referencias varias:
- J. M. R., “Muxía recibirá o sábado os Monicreques de Kukas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da Morte”, 26 decembro 2019, p. 35.
Informa da posta en escena da peza Xan Perillán compra queixo compra pan o día 28 de
decembro no Salón do Voluntariado de Muxía no marco da programación de Nadal deste
Concello.
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- Alicia Pardo, “Maxia e pantomima para un consumo responsable”, La Opinión, “A
Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 27 decembro 2019, p. 10.
Recolle unha breve sinopse da peza Xan Perillán compra queiro compra pan de
Monicreques de Kukas a propósito da súa posta en escena no Fórum Metropolitano de A
Coruña o día 29 de decembro.
Larei Lará: Güe-güe
Referencias varias:
- Montse García, “Larei Lará”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “A Escena”, 24 novembro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza Güe-güe de Larei Lará o día 24 de novembro na
Fundación da SGAE en Santiago de Compostela.
Larraitz Produccións Artísticas: Dona Barriga verde
Referencias varias:
- M. Oliva, “Los títeres montan la traca final”, Atlántico Diario, “Área Metropolitana”,
“Redondela”, 19 maio 2019, p. 17.
Informa da posta en escena do espectáculo de títeres Dona Barriga Verde a cargo de
Larraitz Produccións Artísticas no marco da celebración do Festival de Títeres de
Redondela.
- C. R., “Doble cita de espectáculos de títeres”, La Región, “Fiestas de Ourense 2019”,
“Infantil”, “Teatro en la calle”, 21 xullo 2019, p. 58.
Dá conta da posta en escena do espectáculo de títeres Dona Barriga Verde de Larraitz
Produccións Artísticas no marco da programación “Teatro na rúa” organizada polo
Concello de Ourense co gallo da celebración das súas festas locais.
- X. A. Reboiro, “Os cativos fabricaron o seu monicreque no Carballiño”, La Región,
“Verano”, “Provincia activa”, 20 agosto 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena da peza Dona Varriga Verde a cargo de Larraitz Produccións
Artísticas no marco da programación do Festival de Títeres de O Carballiño.
- José M. Ramos, “Lembranzas, encontros de mulleres e rock en Malpica”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”; 22 outubro 2019, p. 35.
Anuncia a celebración dunha xornada cultural para conmemorar o 86 aniversario das
Misións Pedagóxicas no Concello de Malpica e informa da programación que se levará a
cabo. Fai especial fincapé na posta en escena da peza Dona Barriga Verde da actriz
titiriteira Larraitz Urruzola.
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Malasombra Produccións: Os fabulosos cleaners
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- M. Abades, “Cultura no Camiño chegará nesta edición a 79 concellos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 24.
Anuncia a posta en escena da peza Os fabulosos cleaners de Malasombra Producións no
marco da programación da sétima edición do circuíto da Xunta Cultura no Camiño.
- M. Ramos, “Espectáculos circenses, maxia e teatro para os pequenos de Vimianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza Os fabulosos cleaners no marco da celebración do
Ciclo teatral de Outono de Vimianzo o día 1 de decembro.
- J. M. Ramos, “Outono teatral con magosto e festa de Samaín en Muxía”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Ribeira. Costa da Morte”, 7 outubro 2019, p. 23.
Comenta a programación cultural de Muxía entre a que se encontra a posta en escena do
espectáculo de Malasombra Producións o 19 de outubro no salón de actos da vila.
- M. L., “Malpica estende a Mostra de Teatro aos comercios e espazos de hostalaría”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 23 outubro 2019, p. 34.
Dá conta da programación da XV edición da Mostra de Teatro de Malpica entre a que se
encontra Os fabulosos cleaners. Tamén comenta que este ano a oferte esténdese a
comercios e espazos hosteleiros da vila.
- M. C., “Os fabulosos cleaneres’ llegan al Coliseo el día 20”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 17 decembro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena da peza Os fabulosos cleaners o día 20 de decembro no
Coliseo Noela de Noia.
Malasombra Produccións: Os Rockenstein
Referencias varias:
- Fernando Salgado, “El ciclo Teatro de Outono propone la reflexión a través de tres
comedias”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 2 outubro
2019, p. 2.
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Dá conta da posta en escena da peza Os Rockenstein de Malasombra Producións no
Auditorio Municipal de Caldas de Reis no marco da programación do ciclo Teatro de
Outono organizado por este Concello.
Mamá Cabra: Eu cociño, ti cociñas?
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Pereza y sol en un mismo día”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Espectáculo”, 26 febreiro 2019, pp. 54-55.
Dá conta da posta en escena da peza Eu cociño, ti cociñas? a cargo de Mamá Cabra na
sede de Afundación de Pontevedra en varios pases dos que puideron disfrutar 2800
escolares da provincia de Pontevedra.
Magín Blanco e A banda das apertas : A nena e o grilo nun barquiño
Referencias varias:
- M. N., “Tres meses con 37 propuestas de artes escénicas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16
xaneiro 2019, p. 16.
Informa da programación da nova tempada de Vigocultura que terá lugar entre os meses
de febreiro e abril.
- Montse García, “Magín Blanco y Teatro dos Ghazafelhos”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”; “Otros actos hoy”, “En familia”, 14
abril 2019, p. L10.
Informa da representación desta peza que terá lugar no Auditorio Abanca de Santiago de
Compostela o 14 de abril. O prezo da entrada é de cinco euros.
- Belén López, “Os pequenos toman o Teucro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Á última”, 10 xullo 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da peza A nena e o grilo nun barquiño de Magín Blanco e A
Banda das Apertas na Praza do Teucro de Pontevedra no marco da programación cultural
de verán deste Concello.
Magín Blanco: Camiños
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Educación, motor del mundo”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
10 abril 2019, p. 11.
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Informa da posta en escena da peza Camiños de Magín Blanco no Auditorio de Lugo no
marco da programación dos colexios católicos desta cidade para celebrar o Día das Letras
Galegas.
- F. D., “Magín Blanco presenta ‘Camiños”, Atlántico Diario, “Letras Galegas 2019”,
“Allariz/Programa”, 17 maio 2019, p. 29.
Anuncia a posta en escena da peza Camiños de Magín Blanco na Praza Maior de Allariz
o 17 de maio con motivo da celebración do Día das Letras Galegas.
- Belén López, “Pontevedra déixase seducir polos ‘cantos”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 14 setembro 2019, p. 10.
Dá conta da posta en escena da peza Camiños de Magín Blanco o día 15 de setembro na
Praza da Pedreira de Pontevedra no marco da programación do festival Cantos na Maré.
- Sara Vila, “Cantos, libros, poesía e cine na Maré”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
15 setembro 2019, p. 49.
Recolle a representación da obra Camiños no Museo de Pontevedra o día 14 de setembro
no marco da celebración do festival Cantos na Maré.
María Fumaça: Xiqui Xoque Fiú Fiú
Referencias varias:
- C. R., “Proyecto musical para celebrar la vida”, La Región, “Fiestas de Ourense 2019”,
“Infantil”, “María Fumaça”, 21 xuño 2019, p. 71.
Dá conta da posta en escena da peza Xiqui Xoque Fiú Fiú a cargo de María Fumaça o día
30 de xuño na Praza de San Martiño de Ourense no marco da programación das festas
desta cidade.
Micromina Teatro: A familia unida
Referencias varias:
- María Rodríguez, “Una Semana Cultural de nueve propuestas para todos los gustos”,
La Voz de Galicia, “El Comarcal”, n.º 5, “Oroso”, 31 xullo 2019, p. 24.
Dá conta da posta en escena da peza A familia unida a cargo de Micromina o día 5 de
setembro no marco da programación da Semana Cultural do Concello de Oroso.
- Mónica G. Bellver, “Tempo de lecer. Oferta lúdica e cultural para toda a familia”, O Sil,
“Especial Nadal”, “Quiroga”, 19 decembro 2019, p. 47.
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Dá conta da posta en escena da peza A familia unida de Micromina Teatro o día 30 de
decembro no marco da programación cultural de Nadal organizada polo Concello de
Quiroga.
Migallas Teatro (1): Canta connosco!
- C. R., “O Concello de Begonte programa teatro e monólogos no mes de setembro”, El
Progeso, “A Chaira”, 25 agosto 2019, p. 15.
Anuncia a posta en escena da peza Canta connosco! de Migallas Teatro na casa da cultura
do Concello de Begonte o día 20 de setembro. Tamén informa de que a entrada será
gratuíta até completas o aforo.
Migallas Teatro (2): Contos nas orellas
- C. R., “O Concello de Begonte programa teatro e monólogos no mes de setembro”, El
Progeso, “A Chaira”, 25 agosto 2019, p. 15.
Anuncia a posta en escena da peza Contos nas orellas de Migallas Teatro na casa da
cultura do Concello de Begonte o día 20 de setembro. Tamén informa de que a entrada
será gratuíta até completas o aforo.
Migallas Teatro (3): Entre arrolos e contiños
Referencias varias:
- A. Prada, “Ames e Apego traen para os nenos u nha vintena de proxectos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala”, 2 febreiro 2019, p.
30.
Informa da posta en escena da peza Entre arrolos e contiños o día 22 de febreiro na casa
da cultura de Bertamiráns no marco da programación cultural para crianzas promovida
pola Concello de Ames para os meses de febreiro, marzo, abril e maio.
Migallas Teatro (4): Os reis caóticos
Referencias varias:
- María Varela, “O xogo do teatro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y Además”,
“A lume maino”, 22 xuño 2019, p. 14.
Recolle unha breve sinopse da peza Os reis caóticos e informa da súa posta en escena en
Pontevedra por parte dun grupo de rapaces e rapazas de entre dez e doce anos dirixidos
por María Campos de Migallas Teatro.
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Os Contos de Pablísimo: O paroleiro
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “Os cativos fabricaron o seu monicreque no Carballiño”, La Región,
“Verano”, “Provincia activa”, 20 agosto 2019, p. 18.
Dá conta da posta en escena da peza O paroleiro a cargo de Os Contos de Pablísimo no
marco da programación do Festival de Títeres de O Carballiño.
Os Contos de Pablísimo: Príncipas e princesos
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Bibliotecas animadas por monicreques, obradoiros e cinecia en
Bergantiños”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 27 setembro
2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena da peza Príncipas e princesos de Os Contos de Pablísimo o
día 18 de outubro no Concello de Malpica como parte da programación cultural de outono
desta vila.
Paco Nogueiras: Brinca vai!
Referencias varias:
- F. D., “Días de fiesta, alegría y comparsas”, La Región, “Entroido en Xinzo”,
“Programa”, 28 febreiro 2019, p. 3.
Dá conta da posta en escena da peza Brinca vai! de Paco Nogueiras o día 4 de marzo no
Concello de Xinzo de Limia no marco da programación para a celebración das festas do
Entroido.
- Paula Palomanes, “Animación para los pequeños en el ‘luns de Entroido”, La Región,
“Entroido”, “Xinzo de Limia”, 5 marzo 2019, p. 19.
Anuncia a representación do espectáculo infantil Brinca vai! en Xinzo de Limia como
parte da programación cultural para festexar o Entroido.
- S. N., “Actividades para todas las edades”, La Región, “Festas en Xunqueira de Ambía”,
“Programa”, 13 agosto 2019, p. 28.
Informa da posta en escena do espectáculo Brinca vai! De Paco Nogueiras no Concello
de Xunqueira de Ambía no marco da programación para a celebración das súas festas
patronais na honra da Virxe da Asunción.
Paco Nogueiras: Radio Bulebule
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Referencias varias:
- C. P. R., “Paco Nogueiras llevará ‘Radio Bulebule’ a la biblioteca xermadesa el 26”, El
Progreso, “A Chaira”, 21 xuño 2019, p. 27.
Dá conta da posta en escena da peza Radio BuleBule a cargo de Paco Nogueiras na
biblioteca pública municipal de Xermade o día 26 de xuño. Tamén menciona que este
acto se aproveitará para entregar os premios do Certame de Narración e Debuxo Infantil
Letras Galegas 2019.
- Marta Becerra, “Citas con grandes atractivos”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
26 xaneiro 2019, p. 11.
Informa do inicio do ciclo ‘Tardes mágicas’ organizado desde o centro comercial As
Termas de Lugo, orientado ao público infantil e que dá comezo co espectáculo musical
Radio BuleBule a cargo de Paco Nogueiras.
- María Rendueles, “Nove novos embaixadores dos melindres ricos e amendoados”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 maio 2019, p. 28.
Dá conta da posta en escena da peza Radio Bule Bule de Paco Nogueiras no marco da
celebración da XXVIII Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide.
- M. Oliva, “Los títeres inundaron Redondela con más de 35.000 espectadores”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Redondela”, 20 maio 2019, p. 10.
Dá conta da clausura do Festival de Títeres de Redondela informando de que se levaron
a cabo 63 representacións a cargo de 30 compañías diferentes e cunha afluencia de máis
de 35.000 espectadores. Fai unha mención especial aos espectáculos de corte musical e
cita a peza Radio BuleBule de Paco Nogueiras.
- Brais Fdez., “Actividades de toda índole para los más pequeños marcan el programa de
Boiro en las próximas fechas”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 35.
Informa da posta en escena da peza Radio Bulebule de Paco Nogueiras o día 2 de xaneiro
de 2020 no Concello de Boiro no marco da programación cultural de Nadal desta vila.
- Marta Becerra, “Las vacaciones son para exprimirlas”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 31 decembro 2019, p. 11.
Informa da posta en escena da peza Radio BuleBule a cargo de Paco Nogueiras o día 2 de
xaneiro de 2020 na cidade de Lugo no marco da programación de Nadal para público
infantil organizado pola Concellería de Cultura desta Vila.
Pakolas: Cores, contos e rock’n roll
Referencias varias:
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- J. C., “El programa de dinamización de bibliotecas llega a la villa vianesa”, La Región,
“Valdeorras”, 14 setembro 2019, p. 24.
Dá conta da posta en escena da peza Cores, contos e rock’n roll a cargo de Pakolas o día
19 de setembro no Concello de Viana do Bolo no marco do programa ‘Ler conta moito’
promovido pola Xunta de Galicia.
Paula Carballeira: Elas tres (a nai, a nena e a bruxa) e moitas máis
Referencias varias:
- Montse García, “Paula Carballeira”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Actos hoy”, “Narración oral”, 25 novembro 2019,
p. L6.
Anuncia a posta en escena do espectáculo infantil de narración oral Elas tres (a nai, a
nena e a bruxa) e moitas máis a cargo de Paula Carballeira na Biblioteca Ánxel Casal de
Santiago de Compostela o día 25 de novembro.
Petanaporta: O pequeno poni
Referencias varias:
- Montse García, “El teatro aficionado llena el Principal hasta el domingo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 30
outubro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza O pequeno poni de Petanaporta no marco da
celebración do Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán en Santiago de
Compostela.
Pedro Bugarín: Maxia de catro a catro
- M. C., “Promueven la igualdad en O Son con magia y cuentos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 setembro 2019, p. 21.
Dá conta da posta en escena da peza Maxia de catro a catro no Concello de Porto do Son
no marco dun ciclo de actividades para promover a igualdade e contribuír a loitar contra
a violencia machista dentro do programa ‘Ler conta moito’ promovido pola Xunta de
Galicia.
Teatro da Ramboia: O meu mundo non é deste reino
Referencias varias:
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- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza O meu
mundo non é deste reino de Teatro da Ramboia.
Raquel Queizás: Somos iguais
Referencias varias:
- M. C., “Promueven la igualdad en O Son con magia y cuentos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 setembro 2019, p. 21.
Dá conta da posta en escena da peza Somos iguais no Concello de Porto do Son no marco
dun ciclo de actividades para promover a igualdade e contribuír a loitar contra a violencia
machista dentro do programa ‘Ler conta moito’ promovido pola Xunta de Galicia.
Raquel Queizás: Toin toin
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “O festival de teatro capta tamén a atención na rúa”, La Región,
“Carballiño”, 4 setembro 2019, p. 27.
Informa da programación da segunda xornada do Festival de Teatro Galego de Carballiño
entre a que se encontra a obra Toin toin.
Redrum Teatro: A nena que quería navegar, dirección Álex Sampayo
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “As dúas caras do acoso escolar”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 27 xaneiro 2019, p. 9.
Recolle unha breve sinopse das pezas Contos do recreo e A nena que quería navegar de
Redrum Teatro a propósito da súa posta en escena no Teatro Colón de A Coruña o día 17
febreiro. Destaca, fundamentalmente, a súa temática en contra do acoso escolar.
- ECG, “Tres montaxes do CDG para celebrar o 17 de maio no Salón Teatro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 maio 2019, p. 37.
Dá conta da programación posta en marcha no Salón Teatro polo CDG para celebrar o
Día das Letras Galegas. Entre as propostas está a representación da peza A nena que
quería navegar de Redrum Teatro.
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Redrum Teatro: Contos do recreo, dirección Álex Sampayo
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “As dúas caras do acoso escolar”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 27 xaneiro 2019, p. 9.
Recolle unha breve sinopse das pezas Contos do recreo e A nena que quería navegar de
Redrum Teatro a propósito da súa posta en escena no Teatro Colón de A Coruña o día 17
febreiro. Destaca, fundamentalmente, a súa temática en contra do acoso escolar.
- ECG, “Tres montaxes do CDG para celebrar o 17 de maio no Salón Teatro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 maio 2019, p. 37.
Dá conta da programación posta en marcha no Salón Teatro polo CDG para celebrar o
Día das Letras Galegas. Entre as propostas está a representación da peza Contos do recreo
de Redrum Teatro.
Redrum Teatro: Roedores, dirección e texto Alex Sampayo
Referencias varias:
- M. Abades, “Cultura no Camiño chegará nesta edición a 79 concellos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 24.
Anuncia a posta en escena da peza Roedores de Redrum Teatro no marco da
programación da sétima edición do circuíto da Xunta Cultura no Camiño.
Rilo&Penadique: O pozo das señoras
Referencias varias:
- Belén López, “Os pequenos toman o Teucro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Á última”, 10 xullo 2019, p. 14.
Dá conta da posta en escena da peza O pozo das señoras de Rilo&Penadique na Praza do
Teucro de Pontevedra no marco da programación cultural de verán deste Concello.
Sarabela Teatro: Isto non é unha caixa
Referencias varias:
- F. D., “Actuacións para os máis pequenos”, Atlántico Diario, “Letras Galegas 2019”,
“Barbadás”, 17 maio 2019, p. 31.
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Dá conta da posta en escena da peza Isto non é unha caixa de Sarabela Teatro o día 8 de
maio no marco da programación do Concello de Barbadás para a celebración do Día das
Letras Galegas.
Sarabela Teatro: Proxecto Noé
Referencias varias:
- J. C., “El Lauro Olmo barquense acoge nueve espectáculos”; La Región, “Provincia”,
13 xaneiro 2019, p. 30.
Dá conta dos nove espectáculos que se representarán durante os cinco primeiros meses
do ano no teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.
- M. V., “Nadal Parc, un referente”, La Región, “Especial Navidad”, “Nadal en la
Provincia”, “Allariz”, “Programa”, 21 decembro 2019, p. 13.
Dá conta da posta en escena da peza Proxecto Noé de Sarabela Teatro no marco da
programación cultural de Nadal organizada polo Concello de Allariz.
Compañía Sincronizadas: Oh!limpiadas
Referencias varias:
- Manuel Lavandeira, “Catro xornadas de animación nas rúas da capital ceense”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 agosto 2019, p. 23.
Dá conta da posta en escena da peza Oh!limpiadas no Concello de Cee no marco da
celebración do ciclo Cultura no Camiño.
- María Rodríguez, “Una Semana Cultural de nueve propuestas para todos los gustos”,
La Voz de Galicia, “El Comarcal”, n.º 5, “Oroso”, 31 xullo 2019, p. 24.
Dá conta da posta en escena da peza Oh!limpiadas a cargo da Compañía Sincronizadas o
día 28 de agosto no marco da programación da Semana Cultural do Concello de Oroso.
- S. N., “23 actuacións no Auditorio e no Principal”, La Región, “Rede Galega de Teatros
e Auditorios”, “Programación”, 10 outubro 2019, pp. 34-35.
Recolle a programación das 23 actuacións que programou a Rede Galega de Teatros e
Auditorios no Concello de Ourense, onde se representará, entre outras, a peza
Oh!limpiadas de Compañía Sincronizadas.
- S. N., “OhLimpiadas’: humor absurdo desde lo cotidiano”, La Región, “Sociedad”,
“Galicia: agenda cultural”, 23 decembro 2020, p. 57.
Recolle unha breve sinopse da peza Oh!limpiadas da Compañía Sincronizadas a
propósito da súa posta en escena o día 26 de decembro no Teatro Principal de Ourense.
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- S. N., “Música, humor y diversidad”, La Región, “Nadal 2019”, “Teatro”, “MOTI”, 24
decembro 2019, p. 7.
Informa da representación do espectáculo Oh!limpiadas o día 26 de decembro no Teatro
Principal de Ourense no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de Ourense.
- S. F., “Tres compañías gallegas inician la maratón del teatro infantil que despide el año
en Ourense”, Faro de Vigo, “Ourense”, 26 decembro 2019, p. 23.
Dá conta da posta en escena da peza Oh!Limpiadas de Compañía Sincronizadas o día 26
de decembro no marco da celebración da Mostra de Teatro Infantil de Ourense, MOTI.
Tanxarina Teatro: A galiña azul, dirección Tareixa Campos, texto Carlos Casares
Referencias varias:
- Gloria Montenegro, “Tui presenta su programación cultural con una amplia oferta de
espectáculos y eventos”, Faro de Vigo, “Louriña. Baixo Miño”, “Área Metropolitana”,
“Porriño. Mos. Tui. Tomiño. O Rosal. A Guarda. Salceda de Caselas”, 30 xaneiro 2019,
p. 14.
Dá conta dos seis espectáculos que se representarán durante os meses de primavera no
Teatro Municipal de Tui.
- M. T., “Trece espectáculos en el Outono Teatral de Outes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 19 setembro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena do espectáculo A galiña azul de Tanxarina Teatro no marco
da celebración da viséximo cuarta edición do ciclo Outono Teatral de Outes.
Talía Teatro: Rosa caramelo e outras historias, texto Adela Turín, dirección Paula
Carballeira
Referencias varias:
- M. M., “Ciclos de monólogos en Negreira y Santa Comba con los mejores cómicos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 5
outubro 2019, p. 28.
Dá conta da representación do espectáculo Rosa Caramelo e outras historias o día 10 de
outubro na casa da cultura do Concello de Negreira no marco da programación dunha
nova edición do Ciclo de Monólogos.
- Sol Elvira, “Lalín le rinde homenaje a Neira Vilas con una muestra en la biblioteca”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa”, 6 novembro 2019, p.
32.
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Dá conta da posta en escena da obra Rosa Caramelo e outras historias no salón teatro do
Concello de Lalín o día 8 novembro con motivo da conmemoración do Día de Neira Vilas.
Títeres Alakrán: Barriga verde
Referencias varias:
- Silvia Iglesia, “A Veiga baila ao son dos oficios de sempre”, El Progreso, “A Chaira”,
26 maio 2019, p. 20.
Informa da representación do espectáculo de títeres Barriga Verde a cargo de Títeres
Alkrán no marco da celebración da cuarta edición da Romaxe Artesá da Chaira no
Concello de A Veiga.
Títeres Alakrán: Barriga verde ataca de novo
Referencias varias:
- M. M., “Titiriberia encherá o San Martiño de monicreques e inclúe mostras e charlas”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 6
novembro 2019, p. 31.
Recolle a programación da cuarta edición do festival Titiribeira, organizado polo
Concello de Teo e que este ano contará, entre outras, coa actuación da compañía Títeres
de Alakrán coa súa peza Barriga Verde ataca de novo.
Títeres Tanxarina: Titiricircus
Referencias varias:
- O. U. V., “Novedades Carminha y una muy demandada Orquesta Mondragón
protagonizan San Juan”, Diario de Arousa/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 4 xuño 2019,
p. 37.
Informa da posta en escena da peza Titiricircus da man de Títeres Tanxarina na zona do
Campo da Leña de A Coruña o día 24 de xuño no marco da celebración das festas de San
Xoán.
Teatro Marionetas Trécola: Tolitates
Referencias varias:
- A. P., “Pecha o festival de títeres de Brión ca obra ‘Tolitates”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala”, 4 xaneiro 2019, p. 29.
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Informa da posta en escena da peza Tolitates a cargo da compañía Teatro Marionetas
Trécola o día 4 de xaneiro como clausura do Festival de Títeres de Brión.
Trinke Trinke: De onde veñen os bebés?
Referencias varias:
- M. Ramos, “Premios, música e contos na festa das Letras Galegas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 maio 2019, p. 36.
Informa da posta en escena da peza De onde veñen os bebés? De Trinke Trinke no marco
da programación para a celebración do Día das Letras Galegas no Concello de Zas.
Trinke Trinke: O pequeno circo das mans
Referencias varias:
- J. M. R., “Trinke Trinke trae a la biblioteca de Baio ‘O pequeno circo das mans”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 29 xaneiro 2019, p. 34.
Informa da posta en escena da peza O pequeno circo de mans na biblioteca do Baio do
Concello de Zas o día 29 de xaneiro no marco da campaña de animación á lectura para
crianzas desta vila.
Trinke Trinke: O ratiño presumido
Referencias varias:
- M. Lavandeira, “Contacontos con Trinketrinke na biblioteca de Zas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 22 outubro 2019, p. 34.
Anuncia a posta en escena do espectáculo de contacontos O ratiño presumido a cargo de
Trinketrinke Teatro na biblioteca municipal de Zas no marco do programa ‘Ler conta
moito’ promovido pola Xunta de Galicia.
Trinke Trinke: Os ratos e ratiñas de Lonxedetodo aprenden a querer
Referencias varias:
- M. M., “El Concello vilalbés lleva la igualdad de género a los centros de enseñanza”, El
Progreso, “A Chaira”, 7 novembro 2019, p. 27.
Informa da posta en escena da peza Os ratos e ratiñas de Lonxedetodo aprenden a querer
entre os días 25 e 28 de novembro na escola infantil de Vilalba e nos colexios CEIP
Monseivane e CEIP Terra Chá no marco da programación do Concello de Vilalba para a
promoción da igualdade de xénero entre os escolares do municipio.
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Tropa de Trapo: Catro monos
Referencias varias:
- E. P., “Muros pone en marcha la XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. O Sar. Costa da Morte”, 22 abril 2019, p. 24.
Dá conta da programación da XIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo de Muro entre a que se
encontra Catro monos.
Troula Animación: Errantes
- E. Forján, “Cuenta atrás para la Feira do Románico en Negreira”, La Voz de Galicia,
“El Comarcal”, n.º 5, “Fiestas”, 31 xullo 2019, p. 6.
Dá conta da posta en escena do espectáculo de animación Errantes a cargo de Troula
Animación no Concello de Negreira no marco da programación da Feira do Románico
desta vila.
Xarope Tulú : Nómades
Referencias varias:
- L. R., “Regresa el teatro familiar a los domingos de febrero con cuatro obras de
variedad artística”, Diario de Arousa, “Cambados”, 1 febreiro 2019, p. 10.
Informa da posta en escena da peza Nómades de Xarope Tulú o día 24 de febreiro no
marco da celebración do Ciclo de Teatro Infantil de Cambados ‘Teatro ás 6’.
Grupo Trotaventos: A fiestra dos soños
Referencias varias:
- A. Prada, “Ames e Apego traen para os nenos u nha vintena de proxectos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala”, 2 febreiro 2019, p.
30.
Informa da posta en escena da peza A fiestra dos soños o día 8 de febreiro na casa da
cultura de Bertamiráns no marco da programación cultural para crianzas promovida pola
Concello de Ames para os meses de febreiro, marzo, abril e maio.
- M. M., “Programa amesán de Apego para as familias o venres en Bertamiráns”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”; “Ames”, 5 febreiro 2019, p. 29.
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Dá conta da representación do espectáculo A fiestra dos Soños do grupo Trotaventos no
Concello de Ames no marco da programación infantil para os meses de febreiro, marzo,
abril e maio desta vila.
A Xanela do Maxín: A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza
Referencias varias:
- Brais Fdez., “A Pobra combina os actos para os máis pequenos con opcións para os
adultos”, El Correo Gallego, “Especial”, 21 decembro 2019, p. 32.
Dá conta da programación cultural de Nadal do Concello da Pobra do Caramiñal, entre a
que se inclúe a posta en escena da peza infantil A toupiña que quería saber quen lle fixera
aquilo na cabeza de A Xanela do Maxín.
- C. E., “Brión celebra os días dous e tres o Festival de Títeres”, El Coreo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. O Sar”, 31 decembro 2019, p. 28.
Informa da posta en escena da peza A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na
cabeza de A Xanela do Maxín no marco da celebración do Festival de Títeres de Brión.
Xarope Tulú: A miña primeira viaxe
Referencias varias:
- Brais Fdez., “Sábado de espectáculos no Principal”, El Correo Gallego, “Ascensión”,
“29 de maio ao 2 de xuño”, 29 maio 2019, p. 7.
Informa da posta en escena da peza A miña primeira viaxe en Santiago de Compostela no
marco da celebración do ciclo de teatro Artellando con motivo das festas da Ascensión.
Xarope Tulú: O cardume
Referencias varias:
- Alba Prada, “Concertos e contacontos festexan as nosas letras”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 17 maio 2019, p. 35.
Dá conta da posta en escena da peza O cardume de Xarope Tulú o día 18 de maio na
biblioteca municipal Rosalía de Castro de Arzúa no marco da programación para a
celebración do Día das Letras Galegas nesta vila.
Xoán Curiel: A casa do terror
Referencias varias:
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- Montse García, “Una noche en una casa encantada, con Xoán Curiel”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 19
xaneiro 2019, p. L10.
Informa da posta en escena da peza A casa do terror de Xoán Curiel o día 19 de xaneiro
no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
Xoán Curiel: Danzamos no verán
Referencias varias:
- Brais Fdez., “Programa de lujo en el principal evento nacional sobre el vino”, El Correo
Gallego, “Festa Albariño. Do 31 de xullo ao 4 de agosto”, 31 xullo 2019, p. 16.
Informa da posta en escena da peza para público infantil Danzamos no verán o día 31 de
xullo en Cambados no marco da celebración da Festa do Albariño.
- M. Alfonso, “Y la fiesta se hizo internacional”, La Voz de Galicia, “Especial Festa do
Albariño”, “Reportaje”, 31 xullo 2019, p. 3.
Dá conta da representación do espectáculo Danzamos no verán de Xoán Curiel no parque
de Torrado de Cambados no marco da programación cultural para a celebración da
edición número 67 da Festa do Albariño desta vila.
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VII.4. CÓMIC
VII.4.1. GALEGOS
Añón Lema, Oliver, Canción para afundir flores no mar, XXIII Premio Deseñada
Castelao, A Coruña: Deputación da Coruña, xaneiro 2019, 120 pp. (ISBN: 978-84-9812339-5) ♦
Novela gráfica asinada polo barcelonés Oliver Añón Lema, que acadou o XXIII Premio
de Banda Deseñada Castelao da Deputación da Coruña. A obra constitúe unha
compilación de intres e, sobre todo, de sensacións sobre as que asexa, sempre, o paso do
tempo. A través dos seis capítulos que a integran, o autor transpórtanos por diversas
etapas vitais e as súas correspondentes experiencias (vivencias de veráns da infancia,
noites de San Xoán, lembranzas dos avós, mudanzas que leva implícita a adolescencia
etc.)
Recensións:
- Xulio Carballo, “Canción para afundir flores no mar”, Sermos Galiza, n.º 344, “Fóra de
serie”, “Da banda de acolá”, 2 maio 2019, p. 8.
Recolle unha breve sinopse da obra de banda deseñada Canción para afundir flores no
mar de Oliver Añón e sinala que se trata dun evocador percorrido polo cotián, propio ou
alleo, de onde xorden as pequenas cousas. Fala tamén da capacidade para explorar
realidades mínimas que poboan as cidades e que son portadoras dun pracer oculto para a
gran maioría dos transeúntes. A nivel narrativo destaca o seu aparente despoxo de trama
ou argumentos e como isto se reflicte no plano pictórico, retroalimentando esta idea do
efémero a través da interdisciplinariedade.
Barreiro, Fonso, Troglo & Dita, Vigo: Editorial Galaxia, col. Novela gráfica, n.º 3, abril
2019, lectorado mozo, 64 pp. (ISBN: 978-84-9151-323-0).
Alfonso Barreiro Carreño (Noia, 1980) reúne neste álbum as historietas que creou nos
anos 2012 e 2013 mentres estudaba na escola de banda deseñada O Garaxe Hermético,
logo de refacelas. Segundo indica na introdución do volume, algunhas publicáronse nos
xornais Diario de Pontevedra e Sermos Galiza. O volume conta ademais cun texto de
presentación de Kiko da Silva, director da escola, na que presenta o autor, un enxeñeiro
naval que, tras quedar no paro, decidiu matricularse para cumprir o seu vello soño de ser
debuxante de banda deseñada profesional. Salienta a súa entrega ao traballo e como ao
rematar os estudos foi contratado para darlles clases de iniciación aos cativos e achega un
debuxo no que interpreta os personaxes de Fon. A seguir inclúense as historietas,
protagonizadas por Troglo e Dita, dous personaxes prehistóricos. Todas elas son
autoconclusivas, e a meirande parte ocupan unha soa páxina na que se desenvolve un gag
sen palabras que mostra a torpeza de Troglo, namorado de Dita, para seducila. O autor
recorre ao uso das onomatopeas e de signos cinéticos para expresar o movemento,
enchendo as viñetas con figuras de gran tamaño perfiladas con liñas grosas.
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Referencias varias:
-Cuca M. Gómez, “El compromiso de los más jóvenes”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “Lecturas”, 22 novembro 2019, pp. 70-71.
Faise eco da presentación do libro na libraría Paz na que participaron o autor e o
ilustrador.
Caruncho, Cristian F., Grandarroiba, A Coruña: Demo Editorial, mocidade e lectorado
adulto, decembro 2019, 68 pp. (ISBN: 978-84-948931-6-2).
Primeira banda deseñada longa de Cristian F. Caruncho (Ortigueira, 1998), un relato en
branco e negro ambientado na súa localidade natal. O volume ábrese cun prólogo de
David Rubín no que entronca o autor, pola súa aposta polo contexto rural como
ambientación, co cineasta Óliver Laxe, e considera a Caruncho un dos artistas máis
valiosos e novos da súa xeración. A historia está protagonizada por un personaxe solitario,
Moncho, que vive nos montes de Ortegal afastado da xente, resentido polo rexeitamento
que esperta dende a infancia o seu oficio de pastor de cabras. As escenas, con grande
economía expresiva e apenas sen texto, describen como é a vida de Moncho nos montes
de Ortegal e como desafoga con violencia a súa rabia e a súa frustración cos animais, até
o momento no que se produce un punto de inflexión na súa vida que o levará a ter un
papel na comunidade á que pertence. Deste xeito, muda a relación do protagonista cos
veciños, co seu cabalo, co que pasa máis tempo, e co seu can. A trama recorre a múltiples
elipses que abren a porta á interpretación do lector sobre o que non se conta.
Guerrero, Tomás, Tanta paz leves, A Coruña: Demo Editorial, lectorado adulto, xuño
2019, 74 pp. (ISBN: 978-84-948931-2-4).
Banda deseñada para adultos de suspense e intriga ambientada en 1948 e que toma o seu
título dunha expresión popular: “Tanta paz leves como descanso deixas”. A trama decorre
no circo Século XX, de xira polo sur de Francia, coa guerra recentemente acabada e nun
ambiente de miseria, medo e desconfianza. Os traballadores do circo país asisten á
chegada dun misterioso invitado que acompaña o indio canadense Molouk ou cara de
pallaso, o xerente do espectáculo, o cal provoca que afloren vellas feridas. Así mesmo,
cóntase o pasado de Molouk dende que coñeceu no internado católico no que se educou
o padre José, que marcou a súa vida, e como recibiu a axuda do galego padre Ferreiro,
que permitiu que encarreirase a súa existencia cara ao circo. O estilo de Tomás Guerrero
(Valencia, 1972) transmite a negrura da atmosfera do relato, apostando polos saltos
temporais e as viñetas con planos cenitais ou con fondo branco.
Prado, Miguelanxo, Amani, Pontevedra: Retranca Editora, novembro 2019, 40 pp.
(ISBN: 978-84-941632-9-6).
Banda deseñada ambientada nas chairas de Makalala, onde naceu Amani, un hipopótamo
que producía moita menos testostorena do normal nestes animais e, por tanto, tiña un
comportamento moi apracíbel. Aínda que os seus compañeiros ás veces tiñan ganas de
lea, Amani non entendía a necesidade de andar seguido a pelexar e a humillarse entre
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eles, polo que decidiu afastarse do grupo para tristeza dos seus pais. Así, foi coñecendo
outras especies de animais coas que se relacionaba pacificamente. Con todo, ao ver os
seus comportamentos, os seus compañeiros hipopótamos acabaron decatándose de que
simplemente era un chisco diferente, mais que merecía o mesmo respecto que calquera
hipopótimo. Neste transo, coñece a Utamu, unha femia cun carácter moi semellante ao
seu e acaban formando unha comunidade nunha zona do río onde varias especies
conviven en total harmonía. O volume finaliza cun pequeno glosario no que se explican
brevemente as principais características da vida dos hipopótamos e onde se debulla o
significado dos termos “amani”, “testosterona”, “proxenitores” e “utamu”.
Referencias varias:
- Belén López, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”,
“Pontevedra”, “Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
- Ramón Rozas, “Culturgal. Apuntes na crista do galo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint-Antoine n.º 170”, 2 decembro 2019, p. 8.
Breve crónica sobre a celebración do Culturgal, na que amenta a obra de Miguelanxo
Prado, Amani.
- Maite Gimeno, “Da Silva y Prado alumbran ‘Amani’, alegoría de la paz”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 6 decembro 2019, p. 40.
Faise eco da saída do Prelo de Amani, obra que sinalan como lectura recomendada sobre
o feminismo e a forma de entender a masculinidade neste século.
- Jorge Casanova, “Miguelanxo Prado ‘Son tenaz, tirando a vago”, La Voz de Galicia,
“Muy de cerca”, 13 decembro 2019, p. contracuberta.
Entrevista a Miguelanxo Prado na cal menciona que vén de publicar Amani, obra da cal
explica brevemente o argumento. Tamén menciona a súa obra O pacto do letargo,
destinado a lectorado adulto e fala dos cómics que lía de rapaz e sobre como se inseriu no
mundo da banda deseñada.
- José Miguel Giráldez, “Landero, Luiselli, Ferrada, Costas, Tibuleac y Villar, autores del
año”, El Correo Gallego, “Dominical”, 29 decembro 2019, pp. 2-3.
Paco López-Barxas, entre as lecturas que propón, menciona Amani.
Romero, Martín, Uxío, XIV Premio Castelao de Banda Deseñada, A Coruña: Deputación
da Coruña, lectorado autónomo, 2019, [59] pp. (ISBN: 978-84-9812-358-6).
978

O ilustrador, autor de bandas deseñadas e animador Martín Romero (Boiro, 1981)
mereceu por esta obra o Premio Castelao na súa modalidade infantil, creada en 2016 pero
que permanecera deserta até a presente edición do certame. A obra recolle as breves
anécdotas de matiz humorístico e poético e cun fondo reflexivo que protagoniza Uxío, un
neno rubio, traste e soñador, no decurso da súa vida cotiá. Uxío ten unha amiga, Ana, e
unha cadela, Rosenda, que o acompañan a todas as partes, cómplices das súas ocorrencias.
Con cores vivas e liñas sinxelas, case todas as historias ocupan un par de páxinas,
algunhas das cales lle propoñen ao lector que interveña na busca dalgún personaxe, ao
estilo dos álbums de Wally, e mesmo outras nas que só se mostra o debuxo e que lembran
a estética surrealista e do pop art para presentar a Uxío no medio dunha das súas
disparatadas e fantásticas ideas. A obra editouse en todas as linguas do Estado. A edición
galega presenta algunhas eivas no referido á lingua.
Rosales, Diego e Xosé Tomás, Luzbell. O demo bombilla, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Novela gráfica, n.º 4, lectorado mozo, novembro 2019, 66 pp. (ISBN: 978-84-9151-4190).
Álbum no que Diego Rosales (Vigo, 1973) e Xosé Tomás (Betanzos, 1971) reúnen
diversas páxinas protagonizadas por Luzbell, o demo lámpada, nacido nos noventa e que
se deu a coñecer nas páxinas na revista Golfiño para despois pasar a se publicar de
maneira esporádica en El Progreso e Diario de Pontevedra. Luzbell é un pequeno demo
creado para facer o mal e ocasionar diversas desgrazas, que conta coa axuda de Al-kalina,
unha batería árabe, e mais do seu secretario Vatio. Trátase de historias tituladas que
adoitan ocupar unha soa páxina cun número variábel de viñetas e teñen un formato
autoconclusivo. Con humor e ironía, trátanse temas da sociedade actual para representar
a maldade, aínda que tamén teñen presenza as cuestións relixiosas. Nalgunhas das
entregas aparecen tamén Deus, representado por un ollo ou con formas diversas; o párroco
Oliverius; e Slurp o vampiro. As páxinas finais do volume dedícanse a explicar, os
diferentes tipos de bocadillos, viñetas e planos, e en que consisten as elipses narrativas.
Rubín, David, O salón de té do oso malaio, A Coruña: Demo Editorial / Komic Librería,
lectorado mozo e adulto, agosto 2019, 184 pp. (ISBN: 978-84-948931-5-5).
Edición en galego desta obra publicada en 2006 en castelán pola editorial Astiberri, que
conta tamén con edicións en varios países europeos e acadou catro mencións no Salón
Internacional do Cómic de Barcelona de 2007 (autor revelación, mellor guión, mellor
debuxo e mellor obra). Trátase dunha compilación de oito relatos de diferente extensión
de David Rubín (Ourense, 1977), algúns dos cales foron publicados orixinalmente na
revista Dos veces breve e logo redebuxados e ampliados, e outros son inéditos. O volume
ábrese con dous prólogos: un a cargo da escritora e poeta María Lado, e outro escrito pola
actriz e presentadora Neves Rodríguez. A seguir aparecen as historias, todas elas
ambientados nun salón de té rexentado por Sigfrido, un oso antropomórfico dotado de
gran sensibilidade, especialista en infusións e licores, que aconsella os clientes para
superar as súas penas de amor. Así por exemplo, en “Detrás da barra”, aparece o
superheroe cego Caetano Crayón, obrigado a obrigar a súa profesión, e mais Herminia a
gorgona, que non pode estar con ninguén porque converte en pedra a todo aquel que a
mira; “Xira a chave” é unha historia en branco e negro que se centra no paralelismo entre
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Adam Kent e o seu amigo Bruce con Superman e Batman; e “Antón en chamas” aborda
o maltrato de xénero. As historias presentan algúns dos temas recorrentes da traxectoria
do autor, como a indagación arredor do amor, a perda e a liberdade, así como os trazos
do seu estilo.
Recensións:
- Xulio Carballo, “O Salón de té do oso Malaio”, Sermos Galiza, n.º 368, “Fóra de serie”,
“Da banda de acolá”, 17 outubro 2019, p. 8.
Valora de xeito positivo que a obra de David Rubín por fin apareza en galego, logo dos
seus éxitos internacionais. Destaca a forza expresiva do debuxo, a destreza secuencial e
o hábil manexo das transicións, e percibe a influencia de Frank Miller, Jack Kirby ou
Moebius.
Referencias varias:
- Guillermo Altarriba, “David Rubín ‘Publicar en gallego era una cuenta que tenía
pendiente, una cuestión de justicia”, La Región, “Ourense”, 27 decembro 2019, p. 11.
Dá conta da presentación deste volume en galego, en El Sindicato del Cómic, en Ourense.
Na entrevista, o autor sinala que con esta edición salda a débeda coa lingua na que foron
creadas estas historias, nun volume que aproveitou para revisar e contén achegas inéditas.
Fala tamén do seu éxito nos Estados Unidos de América, da súa negativa a traballar con
DC e Marvel, onde sería un máis e non tería os dereitos dos personaxes e as historias; e
do seu próximo proxecto canda Neil Gaiman: unha colección na que cada capítulo estará
debuxado por un autor diferente e na que abordará unha historia protagonizada por deuses
nórdicos.
Silva, Kiko da, Aprende banda deseñada con Fiz, o neno máis porco do mundo, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, lectorado mozo, maio 2019, 56 pp. (ISBN: 978-84-9121-4939).
Edición en galego deste álbum de Kiko da Silva (Vigo, 1979) que se publicou en 2017 en
castelán en Dibbuks. O volume vai precedido dun parágrafo de presentación do crítico de
cómics Álvaro Pons, que define o particular mundo do personaxe que guía este percorrido
pola historia da banda deseñada e as principais técnicas para a súa creación con catro
palabras, «Caca!, Cu!, Peido!, Pis!», as cales dan conta do seu gusto pola escatoloxía.
Fiz, que xa foi protagonista doutras creacións de Kiko da Silva, explica a seguir as orixes
desta arte e mostra como se poñen en práctica diferentes aspectos, na compaña da súa
amiga Puri. Na primeira parte do álbum alúdese aos antecedentes dos cómics: os debuxos
nas covas prehistóricas ou os códices maias e medievais, e o autor recrea mostras destas
épocas históricas comentadas polos protagonistas. Ademais, preséntanse creacións
pioneiras como Yellow Kid, Little Nemo ou as tiras de Krazy Kat, e repásanse as
características que definen as diferentes escolas: a bande dessinée franco-belga, o cómic
americano (con Superman como exemplo) e o manga, ilustrándoas con viñetas nos
diferentes estilos, tanto no debuxo coma na tipografía, e mesmo introducido unha dobre
páxina ao revés para falar do manga xaponés. A segunda parte do álbum constitúe un
curso no que se abordan os materiais necesarios, a creación de personaxes e os seus
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complementos, as expresións, o estilo gráfico, os planos, a elipse narrativa, a
documentación e o guión, exemplificando cada un dos aspectos con exercicios prácticos.
Na terceira parte ofrécese unha historieta na que Fiz se enfronta ao ataque das
monstruosas cacas viventes. O volume conclúe cun epílogo cun decálogo de consellos a
futuros autores. En todo o álbum salienta o ton humorístico, coa escatoloxía de Fiz como
eixe central, e os diferentes estilos que pon en práctica o autor para acompañar esta
mestura de discurso teórico e creativo.
Recensións:
- María Navarro, “Esmero e profesionalidade. Aprendendo con Fiz”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 720, “Libros”, 4 xullo 2019, p. VI.
Pon de relevo o esmero e a profesionalidade da que fai gala Kiko da Silva para elaborar
este álbum no que repasa a historia da banda deseñada e explica as diferentes técnicas
para abordar o debuxo e a composición do guión. Valora a integración de coñecemento e
diversión e a utilización do humor para explicar de forma clara e concisa todas as técnicas.
Referencias varias:
- Xosé García, “Os outros xéneros, tamén para crianzas”, Sermos Galiza, n.º 364,
“fóradeserie”, “letras miúdas”, 19 setembro 2019, p. 7.
Nun artigo sobre os diferentes xéneros literarios destinados a un público infantil, amenta
Aprende banda deseñado con Fiz, o neno máis porco do mundo.
Taboada, Carlos, Seoane. O creador na súa tinta. Primeira parte, Pontevedra: Lela
Edicións, col. Homenaxes, lectorado mozo, abril 2019, 58 pp. (ISBN: 978-84-946043-79).
Cómic de Carlos Taboada (Pontevedra, 1979) creado a partir dunha idea do colectivo
Polo Correo do Vento que integra con Enrique Mauricio. Trátase dun traballo de gran
sinxeleza e brevidade, con eivas na edición, no que se repasan algúns acontecementos que
marcaron a vida de Luís Seoane (Bos Aires, 1910-A Coruña, 1979), como tal, a súa
mocidade en Santiago de Compostela canda o seu amigo Carlos Maside e outros membros
da súa xeración como Castelao, Arturo Cuadrado, Fernández del Riego, Ánxel Casal,
Álvaro Cunqueiro ou Camilo Díaz Baliño. Achégase tamén a visión de Maruxa Seoane e
o tempo que compartiron na Coruña, así como a obriga de fuxir de Galicia cando comeza
a Guerra Civil. No apartado final ofrécese un breve texto biográfico con información
básica sobre a vida e obra de Luis Seoane.
Tomás, Xosé, Branco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín cómics. Animalia,
n.º 2, maio 2019, lectorado autónomo, 54 pp. (ISBN: 978-84-9121-526-4).
Segunda entrega dun proxecto de banda deseñada baixo o título de Animalia, tras Verde
(2018), co que Xosé Tomás (Betanzos, 1971) lle achega ao lectorado á forma de vida dos
animais do mundo polar, presentados baixo unha caracterización irónica e humorística,
mentres o convida a reflexionar sobre a forma de relacionarse con eles e a aprender sobre
a propia humanidade como especie. Trátase de cincuenta e catro historias
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autoconclusivas, a maioría dunha soa páxina, cos debuxos perfilados en trazo groso, nas
que, a modo de fábula que remite ao comportamento humano, se poñen de relevo a
amizade, a astucia, a supervivencia e desatinos como o cambio climático, retratado en
diferentes viñetas.
Referencias varias:
- Juan José Lage e Olalla Sánchez, “Para exercitar a mente no verán”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1.224, “literatura”, 19 xuño 2019, p. 6.
Ofrécese unha listaxe de recomendacións literarias para o verán. Entre as propostas da
literatura infantil e xuvenil galega cítanse: Non trabes na lingua, de Antón Cortizas; Novo
mundo. Isabel Zendal na expedición da vacina (Bululú, 2018); Aplicación instantánea
(Xerais, 2018), de Carlos Negro; e Quero peixe!, de Áslaug Jónsdóttir; e a banda deseñada
Branco, de Xosé Tomás, do que se destaca que ofrece unha lectura irónica sobre os
animais na que cada páxina se presenta como un relato autoconclusivo.
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VII.4.2. REEDICIÓNS
Goscinny, René, Astérix en Britania (Astérix chez les Bretons, 1966), ilust. Albert
Urdezo, trad. Xavier Senín, Isabel Soto, Alejandro Tobar, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, lectorado mozo, abril 2019, 48 pp. (ISBN: 978-84-9121-501-1).
Nova tradución a partir do texto orixinal deste álbum publicado previamente en 1997 pola
Editorial Galaxia, en versión de Antonio Pichel, baixo o título Astérix na terra dos
bretóns. Nesta nova entrega da serie creada por Albert Uderzo (Fismes, 1927-Neuillysur-Seine, 2020) e René Goscinny (París, 1926-1977), Astérix e Obélix viaxan a Britannia
para axudar o curmán de Astérix, Botórax, do acoso dos romanos. Con tal fin,
proporciónanlle uns cantos barrís da súa famosa poción máxica que acaban perdéndose
entre outras pipas de viño, de maneira que terán que recuperalos. A aventura bota man
dos recursos habituais da serie: xogos de palabras, reflexo dos costumes locais (neste caso
dos habitantes de Britania) dende unha ollada francesa e constantes burlas e pelexas cos
romanos.
Recensións:
- Carmen Ferreira, “Astérix e Obélix seguen sumando aventuras en galego”, El Correo
Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 setembro 2019,
p. 6.
Dá conta da publicación desta nova tradución de Astérix en Britania realizada por Xavier
Senín, Isabel Soto e Alejandro Tobar para Edicións Xerais de Galicia. Indica que este
título conta cunha adaptación cinematográfica e resume o seu argumento, centrado na
viaxe dos protagonistas a Britania para axudar a Botórax, curmán de Astérix, contra os
soldados romanos que queren conquistar a súa aldea.
Hergé, As xoias da Castafiore (Les Bijoux de la Castafiore, 1963) trad. Blanca Piñeiro
Torres, Barcelona: Zephyrum Ediciones, col. As aventuras de Tintín, n.º 1, lectorado
mozo, abril 2019, 64 pp. (ISBN: 978-84-945272-9-6).
Nova tradución ao galego desta primeira entrega das xa clásicas Aventuras de Tintín, un
traballo realizado en 1985 anteriormente por Valentín Arias (1934-2011) por encarga da
barcelonesa Editorial Juventud. As xoias da Castafiore é un dos traballos serodios de
Hergé (Georges Remi, Etterbeek, 1907-Bruxelas, 1983). Así, tras aparecer nas páxinas
de Le Journal de Tintin entre xullo de 1961 e setembro de 1963, a editorial Casterman
publicouno en formato álbum a finais dese mesmo ano. Contrariamente ao resto das
entregas protagonizadas polo aventureiro xornalista Tintín, As xoias da Castafiore é o
único título onde os personaxes permanecen en Moulinsart, a residencia familiar do
capitán Haddock, e nin viaxan ao estranxeiro nin se enfrontan a perigosos delincuentes.
A trama céntrase na visita da cantante de ópera Bianca Castafiore e no roubo da súa
valiosa esmeralda. Ao primeiro as sospeitas recaen no fotógrafo Gino, presente no castelo
para cubrir o suposto compromiso entre a Castafiore e Haddock; posteriormente, os
detectives Hernández e Fernández pensan que os culpábeis son uns xitanos acampados
nas proximidades do castelo. Ao cabo, Tintín descobre que a levou unha pega. Segundo
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consta nos créditos, o texto foi corrixido pola Universidade de Vigo, malia o cal a edición
se presenta ateigada de erros, malas interpretacións, palabras en castelán, calcos
lingüísticos, barbarismos léxicos e un longo etcétera de disparates.
Referencias varias:
- Raquel López, “O canto agridoce da Castafiore”, La Opinión, “Saberes”, “Cómic”, 11
maio 2019, contracuberta.
Comenta que esta versión en galego é a vixésimo primeira aventura de Tintín, traducida
por Belén Piñeiro. Indica que constitúe a primeira tradución dende 1985, As aventuras de
Tintín, que recolle todos os cómics orixinais exceptuando o primeiro e o último,
traducidos por Valentín Arias López. Apunta que esta serie de cómics é mundialmente
coñecida e afamada, a pesar das críticas en tanto ao carácter colonialista, racista e
misóxino que podía extraerse dela. Dise que, orixinalmente, se publicaron números entre
o 1930 e o 1976, ocupando vinte e catro títulos creados polo historiador belga Hergé
(seudónimo de George Prosper Remi). Salienta as queixas pola escasa calidade da
tradución, por parte da editorial Hugin e Munin, entre outros, que solicitan a retirada da
edición e a publicación dunha nova corrixida. Ademais, indica que durante o ano 2018, o
número de publicacións de banda deseñada descendeu considerabelmente, pasando de
vinte e catro a dezaoito.
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VII.4.3. CÓMICS TRADUCIDOS OU VERSIONADOS
Calle, Ángel de la, Pinturas de guerra (Pinturas de guerra, 2017), trad. Isabel Soto,
Pontevedra: Retranca Editora, maio 2019, 308 pp. (ISBN: 978-84-9416-327-2).
Avalada por distincións de 2018 como o premio á mellor obra nacional no Salón do
Cómic de Barcelona, o Premio da Crítica á mellor obra española e ao mellor guión, e tras
ser seleccionada no Festival Internacional de Angoulême, Ángel de la Calle (Salamanca,
1958) constrúe o seu segundo relato gráfico, no cal mestura claves da banda deseñada de
tema político, histórico biográfico e policial, ao tempo que reflexiona sobre o mundo da
arte cuestionado a súa validez como motor de cambio social. O volume ábrese cun
prólogo de Paco Ignacio Taibo no que valora a presenza de historias descoñecidas para
dar conta dunha traxedia terríbel e a épica dunha xeración de pintores fuxidos de América
do Sur durante os anos sesenta e setenta, coincidindo cos golpes militares, os debates
sobre a vangarda estética e que comparten o exilio en París. Recorrendo á autoficción, o
autor convértese en personaxe da obra, un escritor que chega a París para escribir a
biografía da enigmática actriz Jean Seberg, falecida en misteriosas circunstancias. No seu
periplo tropeza cunha galería de personaxes, reais e inventados, de varias épocas, que lle
servirán para trazar un fresco da efervescencia cultural de París: intelectuais,
contrabandistas, pintores e escritores, activistas políticos, espías, ladróns, bohemios,
mulleres misteriosas, un axente da CIA, un axente dos servizos secretos franceses, Juan
Goytisolo, Jean-Paul Sartre, los directores franceses da Nouvelle Vague… Case sen se
decatar, o protagonista vese envolto nunha trama de represión contra pintores
latinoamericanos que escaparon das ditaduras militares dos seus países durante a
Operación Cóndor. O discurso presenta continuos saltos ao pasado, alterna a primeira e a
terceira persoa, insire cartas, subtramas e manexa códigos oníricos e digresións. Os libros
son tamén parte importante na obra, en particular, O home no castelo, de Philip K. Dick,
pola ucronía, e Rayuela, de Cortázar, polos xogos coa estrutura e a alteración da orde de
lectura dos capítulos. En canto ao grafismo, a estrutura das páxinas recorre a tres tiras cun
número variábel de viñetas nas que salienta o uso de luces, sombras e tramas manuais.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Fascinante novela gráfica”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “A outra
mirada”, “Ex umbra in solem”, 19 xullo 2019, p. 10.
Informa da publicación en lingua galega do volume Pinturas de guerra de Ángel de la
Calle, traducido por Isabel Soto para Retranca Editora. Trátase dunha obra multipremiada
en certames de importancia como o Salón do Cómic de Barcelona ou o Festival
Internacional de Banda Deseñada de Angoulême. Indica que é un libro que fala ao oído
sobre a experiencia do exilio, da difícil supervivencia e da musa da ‘nouvelle vague’ Jean
Seberg.
Ferri, Jean-Yves e Didier Conrad, A filla de Vercinxetórix (La fille de Vercingétorix,
2019), trad. Xavier Senín Fernández, Isabel Soto, Alejandro Tobar, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Os álbums de Astérix en galego, n.º 38, lectorado mozo, outubro 2019,
48 pp. (ISBN: 978-84-9121-563-9).
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Novo álbum protagonizado polo héroe galo Astérix e os seus paisanos, publicado en todo
o mundo ao mesmo tempo o 23 de outubro de 2019 cunha tiraxe de 5 millóns de
exemplares. Trátase do cuarto que realizan Jean-Yves Ferri (Mostaganem, 1959) e Didier
Conrad (Marsella, 1959) tras a retirada de Albert Uderzo (Fismes, 1927-Neuilly-surSeine, 2020) en 2005 e logo de publicar Astérix e os pictos (2013), O papiro do Cesar
(2015) e Astérix en Italia (2017). Nesta aventura cóntase como dous xefes avernos chegan
á aldea dos irredutíbeis galos en plena noite para lle pedir a Abraracúrcix que protexa e
agoche a misteriosa rapaza que os acompaña, Adrenalina, filla do xefe galo derrotado por
Xulio César Vercinxetórix, mentres eles van na procura dun barco que os leve a
Londinium. Adrenalina, cuxa existencia se mantivo en segredo, viviu sempre oculta para
que continúe a loitar cos romanos pola liberdade dos galos. Abraracúrcix recorre aos seus
dous mellores guerreiros, Astérix e Obélix, para que a custodien, pero a adolescente
rebélase contra o seu destino e trata de escaparse. Como fondo da historia atópase o
choque xeracional entre os mozos e os seus pais, a negativa dos novos a seguir os pasos
marcados para eles e o seu desexo de construírense unha identidade propia –visíbel en
particular en Sélfix, o fillo do ferreiro, e Filloix, o fillo do peixeiro, que deciden tomar un
camiño distinto ao dos seus proxenitores–. Abórdanse tamén as preocupacións dos
adolescentes, entre elas, a ecoloxía, a obesidade ou a negativa a asumir as tradicións sen
cuestionalas, como a obriga de beber poción máxica. Por vez primeira na serie aparece
unha personaxe feminina forte e independente, malia que o final teña que ser rescatada
por Astérix e Obélix. Os debuxos de Didier Conrad seguen o grafismo de Uderzo,
decantándose por un trazo refinado e cheo de detalles de Uderzo, do mesmo modo que a
composición da páxina segue en xeral a estrutura clásica destes álbums: catro tiras por
prancha.
Recensións:
- Carmen Ferreira, “Novas aventuras de Astérix e Obélix en galego”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 1 decembro 2019, p. 4.
Dá conta da publicación en galego do novo álbum de Astérix por parte de Edicións Xerais
de Galicia e apunta que a trama planea ao redor da identidade dunha adolescente que
aparece na aldea gala.
- Manu Barreiro, “Os autores deberían botar os lapis aos pés do César”, Tempos Novos,
n.º 271, “Cultura”, “Masa crítica”, “Banda deseñada”, decembro 2019, p. 85.
Manu Barreiro fai unha recensión do libro infantil A filla de Vercinxetórix, de Didier
Conrad e Jean-Yves Ferri, o cuarto álbum con selo Conrad-Ferri que continúa a dar conta
das aventuras de Astérix e Obélix. Barreiro asegura que dende a morte do guionista e cocreador, Uderzo e Goscinny, respectivamente, este novo dúo non acaba de reflectir a
esencia da tan aclamada serie de cómics. Desta nova entrega, concretamente, Barreiro
afirma que, se ben os debuxos son intachábeis, “o guión é tan inexistente que nin abordar
críticamente (...) non deixa de ser esta unha adaptación ou reinterpretación,
ostensiblemente mala, do Astérix e os normandos, agora cun personaxe feminino que, por
desgraza, só está para decorar”. Non obsante, Barreiro destaca a impecábel tradución ao
galego deste cómic, feita por Isabel Soto, Xabier Senín e Alejandro Trobar.
Referencias varias:
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- Carmen Ferreira, “Novas aventuras de Astérix e Obélix en galego”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 1 decembro 2019, p. 4.
Dá conta da publicación en galego do novo álbum de Astérix por parte de Edicións Xerais
de Galicia e apunta que a trama planea ao redor da identidade dunha adolescente que
aparece na aldea gala.
Laperla, Artur, Super Pataca. A orixe de Superpataca (Super Patata. El origen de
Superpatata, 2011), trad. Raquel Reboredo, Barcelona: Ediciones Bang, col. Mamut. O
meu primeiro cómic, n.º 1, lectorado autónomo, marzo 2019, 54 pp. (ISBN: 978-8417178-40-6).
Primeira entrega desta serie de banda deseñada para pequenos lectores creada por Artur
Laperla (Barcelona, 1975), que presenta unha trama moi sinxela ambientada nun mundo
fantástico, ton humorístico, debuxos en cores brillantes, non máis de catro viñetas por
páxina e aventuras autoconclusivas. Neste primeiro número introdúcese ao protagonista,
o superheroe Max, o defensor da xustiza mellor peiteado namorado de Olivia Perdigón,
convertido en tubérculo tras ser atacado polo terríbel criminal doutor Malévolo cun raio
pataquizador. Superpataca, con todo, emprega os seus poderes para loitar contra o mal.
Laperla, Artur, Super Pataca. Zort III, o rei extraterrestre (Super Patata. Zort III, el rey
extraterrestre, 2012), ilust. Inmaculada Bordell, trad. Raquel Reboredo, Barcelona:
Edicións Bang, col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 2, lectorado a partir de 6 anos,
marzo 2019, 54 pp. (ISBN: 978-84-17178-42-6).
Segunda entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975).
Nesta ocasión, Superpataca debe defenderse dun caprichoso extraterrestre, Zort III, o rei
Lesma, empeñado en incorporalo á súa colección de mascotas obtidas en todos os lugares
do universo, para o cal conta coa axuda de Robotiño. O heroe tubérculo consegue tolear
a Robotiño e frustrar os plans do seu inimigo. A trama e os debuxos sinxelos de cores
brillantes tratan de iniciar o lectorado na linguaxe da banda deseñada.
Laperla, Artur, Super Pataca. O miniportal temporal (Super Patata. El miniportal
temporal, 2014), ilust. Inmaculada Bordell, trad. Raquel Reboredo, Barcelona: Edicións
Bang, Col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 3, lectorado a partir de 6 anos, marzo 2019,
54 pp. (ISBN: 978-84-17178-44-4).
Terceira entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975).
A trama céntrase na viaxe ao pasado que realiza Superpataca a través dun portal temporal
creado polos científicos para tratar de evitar a súa conversión en tubérculo. Pero o
superheroe fracasa no seu propósito ao se cruzar con Escamudo, o réptil mutante xurdido
das cloacas e o seu acérrimo inimigo. As viñetas recrean con sinxeleza a loita entre o ben
e o mal e os poderes do heroe.
Laperla, Artur, Super Pataca. A vinganza de Malicia a maligna (Super Patata. La
venganza de Malicia la maligna, 2014), ilust. Inmaculada Bordell, trad. Raquel
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Reboredo, Barcelona: Edicións Bang, Col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 4,
lectorado a partir de 6 anos, maio 2019, 54 pp. (ISBN: 9788417178468).
Cuarta entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975).
Nesta aventura, Superpataca debe enfrontarse a un polo mutante, a Malicia a maligna, a
irmá do doutor Malévolo, e á súa cadela Trufa. O obxectivo é contrarrestar o perigoso
plan de Malicia para vingarse do tubérculo por encerrar o seu irmán no cárcere. Grazas á
axuda de Trufa, que en realidade é o axente Minx, mestre do disfrace, Superpataca escapa
da ameaza, aínda que ve como a súa amada Olivia queda fascinada por Minx. A trama é
sinxela e apóiase en moitas onomatopeas, debuxos expresivos e sinxelos e páxinas
estruturadas en catro viñetas como máximo.
Laperla, Artur, Super Pataca. Os robots do profesor Parafuso (Super Patata. Los robots
del profesor Tornillo, 2015), ilust. Inmaculada Bordell, trad. Raquel Reboredo,
Barcelona: Edicións Bang, Col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 5, lectorado a partir
de 6 anos, xaneiro 2019, 60 pp. (ISBN: 978-84-17178-48-2).
Quinta aventura da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975).
Neste episodio, o profesor Parafuso, tras vinte anos de investigación, remata o robot , o
primeiro teledirixido por control mental, ao que envía a aterrorizar os clientes dun centro
comercial. Superpataca acode ao rescate e destrúe o robot, e Parafuso, para vingarse,
secuestra a científica Clementina Mandarina, tamén convertida en tubérculo polo raio
pataquizador do doutor Malévolo anos atrás. Logo dalgunhas complicacións, Superpataca
resulta vencedor. A trama, lineal e con moita acción, vai acompañada de viñetas sinxelas
que axudan a seguir a historia.
Laperla, Artur, Super Pataca. Supersuperpataca (Super Patata. Superpatata, 2016),
ilust. Inmaculada Bordell, trad. Raquel Reboredo, Barcelona: Edicións Bang, col. Mamut.
O meu primeiro cómic, n.º 6, lectorado a partir de 6 anos, maio 2019, 60 pp. (ISBN:
9788417178505).
Sexta entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975).
En Córtex o Centro de Investigaciones Ultraavanzadas, os profesores Rosa e Molécula
chaman por Superpataca para que os axude a acabar cunhas moscas que medraron de
xeito descomunal tras se equivocaren co raio vermello de crecemento molecular.
Superpataca enfróntase aos enormes bechocos e remata coa ameaza grazas á axuda da
bióloga mariña Olivia Perdigón, a muller dos seus soños. Como resultado, Superpataca
acaba cuns músculos espectaculares, un auténtico Supersuperpataca. Os debuxos poñen
en imaxes as escenas de acción e acollen tamén explicacións para que o lector comprenda
determinados aspectos, en particular, os instrumentos científicos empregados e a
identidade dalgúns personaxes que apareceron en entregas anteriores desta banda
deseñada.
Laperla, Artur, Super Pataca. O desquite do doutor Malévolo (Super Patata. La
revancha del doctor Malévolo, 2017), ilust. Inmaculada Bordell, trad. Raquel Reboredo,
Barcelona: Edicións Bang, col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 7, lectorado a partir
de 6 anos, xullo 2019, 60 pp. (ISBN: 9788417178529).
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Sétima entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975).
Nesta entrega, o doutor Malévolo escapa do cárcere de máxima seguridade para presos
ultraperigo Boris a araña e crea unha arrepiante pranta carnívora chamada Gladys.
Superpataca contrarresta a súa temíbel voracidade cantándolle unha canción que a
acouga, de maneira que vence de novo o seu acérrimo inimigo. Coas mesmas
características ca as entregas anteriores, tanto a trama coma os debuxos son sinxelos e
dinámicos.
Laperla, Artur, Super Pataca. Os perigosos caprichos de Augusta Ricachón (parte 1)
(Super Patata. Los peligrosos caprichos de Augusta Ricachón (parte 1), 2018), trad.
Raquel Reboredo, Barcelona: Ediciones Bang, col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 8,
lectorado autónomo, outubro 2019, 54 pp. (ISBN: 978-84-17178-40-6).
Oitava entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975)
a partir de recursos gráficos e argumentais moi sinxelos e de doada comprensión polo
lectorado máis novo. Augusta Ricachón, a filla do arquimultimegamillonario Ricachón,
encapríchase con posuír un pterosauro. Como o seu pai non lle nega nada, ordénaselle a
Malicia que cree un para que a nena se divirte. O animal prehistórico ameaza os habitantes
da cidade e Superpataca debe acudir ao rescate. O desenlace queda en suspenso até a parte
2 desta aventura.
Laperla, Artur, Super Pataca. Os perigosos caprichos de Augusta Ricachón (parte 2)
(Super Patata. Los peligrosos caprichos de Augusta Ricachón (parte 2), 2019), trad.
Raquel Reboredo, Barcelona: Edicións Bang, col. Mamut. O meu primeiro cómic, n.º 9,
lectorado autónomo, novembro 2019, 62 pp. (ISBN: 978-84-17178-87-1).
Novena entrega da serie deste cómic infantil creado por Artur Laperla (Barcelona, 1975)
a partir de recursos gráficos e argumentais moi sinxelos e de doada comprensión polo
lectorado máis novo. Augusta Ricachón, a filla do arquimultimegamillonario Ricachón,
encapríchase con posuír a Superpataca. O heroe loita contra os sucesivos animais
prehistóricos que lle envía Malicia durante corenta e dúas horas seguidas e acaba
vencendo, malia que esgotado de todo.
Serrano Burgos, Pilar, Unha mestra en apuros. Sálvese quen poida (Una maestra en
apuros. Sálvese quien pueda, 2019), trad. Maruxa Zaera Landeira, ilust. Jorge Campos,
A Coruña: Bululú, col. Bululú Cómic, lectorado autónomo e adulto, marzo 2019, 56 pp.
(ISBN: 978-84-949549-5-5).
A mestra e escritora Pilar Serrano (Madrid, 1977) recolle neste volume dezaseis historias
de breve extensión centradas nas anécdotas que vive decotío cos seus alumnos de
Educación Infantil. Así, os episodios recollen momentos sorprendentes, divertidos e
tenros que pretenden plasmar a interpretación que fan os máis pequenos das cousas, os
seus comportamentos, a súa espontaneidade e a súa imaxinación, peripecias que poñen a
proba a paciencia da mestra e a súa capacidade para manter a orde na aula. As ilustracións
de Jorge Campos (Ourense, 1982) presentan un estilo agradábel, limpo e sinxelo, e
encaixan co ton amábel do libro.
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Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Un homenaje de flores y relatos”, La Opinión, “Ciudad y Cultura”, 23
abril 2019, pp. 8-9.
Con motivo do Día Internacional do libro, seis librarías da cidade da Coruña propoñen
lecturas. Entre outras, recoméndase o libro Unha mestra en apuros. Sálvese quen poida.
Solís, Fermín, Patacator cocido! (Patatator cocido, 2015), trad. Pepe Sendón, Santiago
de Compostela: El Patito Editorial, col. Astro-Rato e Lampadiña, n.º 3, lectorado
autónomo, decembro 2019, 58 pp. (ISBN: 978-84-949050-8-7).
Versión galega da terceira entrega da serie de banda deseñada creada por Fermín Solís
(Madroñera, Cáceres, 1972) para pequenos lectores, entre os 3 e os seis anos,
protagonizada por Astro-Rato e a súa amiga Lampadiña, dous exploradores espaciais algo
desastrosos que van vivindo distintas aventuras. Nesta ocasión aterran nun planeta
idéntico á Terra, agás polo detalle de que ten catro lúas, unha delas en forma de bota. Alí
vólvense atopar con Patacator, en plena xira de presentación do seu libro de memorias,
pero o encontro acaba mal e Astro-Rato ten que botar man da súa astucia para salvarse.
A estrutura da historieta é sinxela e clásica: catro viñetas por páxina, debuxos cun toque
naíf, peripecias en sucesión con gags visuais efectivos e final aberto que promete novas
aventuras dos personaxes.
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VII.5. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
VII.5.1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E LIBROS
COLECTIVOS
Macedo, Ana Cristina, Elisama Oliveira, Marta Neira Rodríguez e Sara Reis da Silva
(coords.), Literatura para Crianças e Educação Literária: Diálogos Intergeracionais,
ilust. Ana Cristina vasconcelos de Macedo, Porto: Tropelias&Companhia, outubro 2019,
194 pp. (ISBN: 978-989-8582-84-3)
Volume escrito en galego e portugués e organizado ao redor das relacións interxeracionais
na literatura para a infancia e mocidade. Está organizado en dúas partes: “Estudos e notas”
e “Recensións críticas” e achega, ademais de varios estudos concibidos orixinalmente
para os 24os Encontros Luso-Galaicos do Livro Infantil, que tiveron lugar na Escola
Superior de Educação do Porto en decembro de 2018, outras achegas distintas que tratan
as relacións interxeracionais na Literatura Infantil e Xuvenil. Entre os traballos
relacionados coa literatura galega atópanse os seguintes:
- Carmen Franco-Vázquez e Marta Neira-Rodríguez, “Educación literaria e artística.
Diálogos interxeracionais na LIX galega”, pp. 109-131.
Achega que comeza lembrando os antecedentes da relación entre a nenez e a vellez como
temática na Literatura Infantil e Xuvenil galega e na arte. A seguir, seguindo a división
xeracional que se ofrece en Roig (2015), destácanse aquelas obras narrativas galegas que
abordaron os diálogos interxeracionais entre avós/avoas e netos/netas na narrativa infantil
e xuvenil galega. Así mesmo, coméntanse algunhas das imaxes máis destacábeis que
plasman eses diálogos interxeracionais nas obras.
- Isabel Mociño-González e Blanca-Ana Roig Rechou, “Encontro con Concha Blanco e
María Canosa: dúas xeracións de creadoras galegas con historias que fan lectores”, pp.
133-144.
Reprodución da conversa con Concha Blanco e María Canosa, dúas creadoras galegas
que ficcionalizaron nas súas obras a temática obxecto central dos 24os Encontros LusoGalaicos do Livro Infantil e Juvenil. “Literatura para Crianças e Educação Literária:
Diálogos Intergeracionáis”. Para comprender mellor a súa produción, comézase situando
as creadoras no desenvolvemento da Literatura Infantil e Xuvenil galega e, a seguir,
convérsase sobre as súas traxectorias e a relevancia da temática das relacións
interxeracionais nalgunhas das súas obras.
Amais dos traballos sinalados Literatura para Crianças e Educação Literária: Diálogos
Intergeracionais tamén inclúe recensións de: Primeiros leitores, primeiros poemas,
coordinado por Ana Cristina Macedo, Marta Neira Rodríguez e Sara Reis da Silva,
asinada por Elisama Oliveria; As mulleres como axentes literarias na LIX do século XXI,
coordinado por Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez,
asinada por María Marcote-Calo; De letras e de imaxes nas aulas de primaria, coordinado
por Mar Fernández-Vázquez, asinada por Armando Requeixo, e Narrativas de ficção
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científica para a Infância e Juventude, de Isabel Mociño-González, asinada por Eulalia
Agrelo Costas.
Mociño González, Isabel (coord.), Libro-Obxecto e Xénero. Estudos ao redor do libro
infantil como artefacto, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2019,
243 pp. (ISBN: 978-84-8158-825-5)
Volume que acolle catorce estudos nos que se abordan diferentes modalidades do libroobxecto, as súas características e potencialidades para a lectura, determinadas
fundamentalmente pola materialidade. Continúa coas liñas de traballo iniciadas nos
volumes Aproximações ao livro-objeto: das potencialidades criativas às propostas de
leitura (Tropelias&Companhia, 2017), organizado por Ana Margarida Ramos, e El objeto
libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso (Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2019), organizado por Rosa Tabernero. Entre os traballos
relacionados coa literatura galega atópanse os seguintes:
- Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño-González, “Libro-obxecto: do artefacto ás
infinitas lecturas”, pp. 63-79
Achega na que as autoras reflexionan sobre as novas materialidades, as multitextualidades
e a polialfabetización que se están dando entre as novas xeracións de lectorado dos librosobxectos, concibidos como artefactos culturais. Prestan especial atención ás
potencialidades da materialidade e explican como se xestou o proxecto multidisciplinar e
de transcodificación de Artefactes, así como as lecturas plurisignificativas que propicia
na súa configuración como libro-álbum.
Neira Rodríguez, Marta, Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Soto López (coords.),
Imaxes nenez-vellez na LIX, ilust. Kenya P. Pineda e Raquel Senra Fernández, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, 2019, 562 pp. (ISBN: 978-84-9121-630-8).
Novo volume da Red Temática de Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles
del Marco Ibérico e Iberoamericano”, dedicado á memoria de Pedro Cerrillo, que se
centra nas diversas representacións da ancianidade na Literatura Infantil e Xuvenil
contemporánea, así como na análise das relacións interxeracionais entre a vellez e a
infancia e a xuventude que presentan as obras seleccionadas e analizadas. Ábrese cunha
“Introdución”, que lle anticipa ao lectorado o que vai atopar nas seguintes, á que lle
seguen os estudos panorámicos, sobre a temática mencionada, das literaturas do marco
ibérico e iberoamericano. Súmanse a eses estudos das literaturas castelá, catalá, galega,
portuguesa, vasca, brasileira e mexicana, unha selección de obras para a educación
literaria e un total de vinte e oito de comentarios cara á formación lectora de obras
destacadas nalgunha desas literaturas. Péchase o volume cun traballo da autoría de Olalla
Cortizas Varela centrado na representación da infancia e a vellez a través das ilustracións
da LIX. Entre os traballos relacionados coa literatura galega atópanse os seguintes:
- Carmen Ferreira Boo, “Nenez e vellez na LIX galega”, pp. 55-82.
Breve panorámica, dividida en tres períodos históricos, na que se ofrece por orde
cronolóxica de publicación en cada unha das catro xeracións literarias as obras narrativas
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máis representativas, galardoadas e de máis calidade estética da Literatura Infantil e
Xuvenil galega que teñen como elo argumental a relación entre a infancia e a vellez,
tratando cuestións diversas como son as problemáticas familiares, a complicidade estreita
entre avós e netos, as consecuencias da enfermidade do alzhéimer, a presenza da morte e
a consideración dos maiores como contadores orais de historias, transmisores do legado
cultural propio e do pasado histórico.
- Verónica Pousada-Pardo, “Adozamento da morte: O estanque dos parrulos pobres, de
Fina Casalderrey”, pp. 315-324.
Comentario da obra, de Fina Casalderrey, O estanque dos parrulos pobres, gañadora do
Premio Edebé de Literatura Infantil en 1996 e ilustrada por Teo Puebla. Despois de facer
unha pequena introdución sobre a escritora galega, achéganse algúns datos sobre a
presenza de persoas maiores na súa produción. Seguidamente, profúndase na obra
analizada, onde destaca a estreita relación interxeracional entre un avó e a súa neta,
baseada na complicidade, o respecto e a confianza
- Eulalia Agrelo Costas, “Lúa do Senegal, de Agustín Fernández Paz. A transmisión
xeracional a partir da oralidade”, pp. 331-342.
Despois de aludir aos modelos de familia e ás relacións que se dan entre netos e avós,
refírese, brevemente, como estes aspectos se ilustran na produción narrativa de Agustín
Fernández Paz. A seguir, analízase o vínculo afectivo que estabelecen en Lúa do Senegal
a avoa Feriane e a súa neta Khoedi. Avoa e neta teñen alma de griot e son portadoras
desas historias fundacionais que nos permiten ollar o mundo dende unha óptica máis
amábel e comprensíbel.
- Marta Neira Rodríguez, “Unha necesaria lectura nas aulas galegas: Todo o tempo do
mundo, de David Pérez Iglesias”, pp. 477-484.
Achega á obra Todo o tempo do mundo, de David Pérez Iglesias, que mereceu o Premio
Merlín de Edicións Xerais de Galicia no ano 2016. A análise afonda na relación existente
entre Ariadna, unha rapaza de case doce anos, e o seu avó Valente, un home para ela
descoñecido que fará que descubra a terra na que naceu, así como a problemática do rural
no que reside. Trátase da achega a un relato, de necesaria lectura nas aulas galegas, que
reivindica o papel da muller e do rural galego.
- Isabel Mociño González, “Lecturas compartidas dun avó que acendo o lume. O caderno
de Edua, de Helena Villar Janeiro”, pp. 531-544.
Comentario do relato O caderno de Edua, de Helena Villar Janeiro. Analízase esta obra
despois de facer un breve repaso por outras creacións da autora nas que ficcionaliza as
relacións interxeracionais entre avós e netos. Destácase a relevancia da temática na obra
seleccionada e descríbense algunhas das chaves da relación entre a protagonista e o seu
avó. Conclúese que nesta obra están presentes as recorrencias que caracterizan a
produción infantil e xuvenil de Villar Janeiro.
- Olalla Cortizas Varela, “A representación da infancia e a vellez a través das ilustracións
da LIX”, pp. 545-562.
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A nenez e a vellez, dúas etapas a priori contrarias ao ocupar lugares opostos na liña da
vida, son motivo de reflexión e interese actual entre moitos artistas de diferentes eidos.
Neste traballo préstase especial atención ás súas imaxes. Comézase cunha breve
introdución sobre o tratamento que a arte deu a este tema para despois centrarse na análise
das ilustracións recollidas nunha relación de libros infantís e xuvenís galegos que tratan
esta temática.
Vázquez Freire, Miguel, Da Carapuchiña ao señor Lamote. Clásicos da literatura para
a infancia e a mocidade en lingua galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Libro
X, 2019, 327 pp. (ISBN: 978-84-9121-560-8).
Volume da autoría de Miguel Vázquez Freire que acolle textos da súa autoría publicados,
entre 2006 e 2018, na Revista Galega de Educación que edita Nova Escola Galega,
movemento de renovación pedagóxica da que Vázquez Freire foi un dos fundadores. Os
textos están condicionados polas características da publicación nos que apareceron
orixinalmente, polo tanto son de carácter breve e están estruturados segundo a intención
de ofrecer información sobre as versión galegas dispoñibles das principais obras clásicas
da Literatura Infantil e Xuvenil e xustificar a “revisitación dos clásicos”. Inclúense tamén
suxestións para o traballo na aula e faise referencia ás versións cinematográficas
realizadas sobre os textos literarios comentados, incluída algunha versión en BD
especialmente notábel. Os textos preséntanse seguindo certa serie cronolóxica, aínda que
non estrita, na sucesión dos autores e autoras, ordenados estes segundo o ano de
nacemento de cada autor/a. Son os seguintes: “Ulises adaptado”, “A nena da carapucha
vermella e o lobo feroz. Os contos marabillosos contados por Charles Perrault”;
“Brancaneves e a bruxa malvada ou de como os contos para nenos tamén gardan moitas
ensinanzas para os pais e as nais”; “Andersen ou de cando os contos tiveron autor”; “De
Defoe a Tournier ou de Robinson a Venres”; “Jonathan Swift e a aventura moderna”; “A
Bela e a Besta ou a verdade do amor”; “Hoffmann e Busch” “O outro Hoffmann ou o
sinistro na infancia”; “Pinocchio ou a educación do neno proletario”; “Alicia ou a nena
burguesa”; “Edgar Allan Poe ou o lado escuro da razón”; “Robert Louis Stevenson ou a
ética da aventura”; “Charles Dickens: a infancia en tempos de capitalismo salvaxe”;
“Mark Twain ou de cando os nenos malos tomaron a palabra”; “Wilde escribe contos aos
seus fillos”;, “Jack London ou a aventura da vida”; “Peter Pan ou a idealización da
infancia”; “Jules Verne ou a aventura como educación científica”; “Henry James ou o
terror psicolóxico”, “Viaxe ao marabilloso mundo de Oz”; “Rudyard Kipling ou a
saudade da selva”; “O principo ou a reivindicación da infancia”; “Ray Bradbury ou o
home que amaba os marcianos”; “María Gripe ou a infancia e os afectos”; “Roald Dahl a
favor da infancia e en contra de case todo”, “Maurice Sendak ou o monstros da infancia”,
“Manuel António Pina ou de cando os xigantes son ananos e os ananos xigantes”; “Luís
Seoane, ilustrador de libros infantís”; “Neira Vilas e Balbino”; “Carlos Casares, a arte de
contar” e “Paco Marín debuxante de soños”. Péchase cunha “Cronoloxía” na que se ofrece
o nome completo dos autores, a data de nacemento e morte, así como os títulos das súas
obras máis destacadas na lingua orixinal.
Recensións:
- Armando Requeixo, “De cando a Carapuchiña bateu co señor Lamote”, Diario de
Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 1.106, 22 setembro 2019, p. 30.
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Comenta que fai un repaso por autores e obras senlleiras da LIX mundial e que ten
natureza compilatoria para dar a coñecer os clásicos a profesorado e alumnado. Logo
enumera obras e autores que se analizan e indica que engade unha “Cronoloxía”,
converténdose nun “valioso manual” cunha prosa transparente e “documentadas
análises”.
- Mario Regueira, “Os problemas do vello canon”, Sermos Galiza, n.º 367, “fóradeserie”,
“ao pé da letra”, 10 outubro 2019, p. 6.
Sinala que Xerais vén de publicar a obra Da Carapuchiña ao señor Lamote e informa de
que se trata dunha especie de historia literaria do eido infantil e xuvenil que se achega á
categoría de manual. Apunta que este carácter de manual vese reflectido nas breves
biografía de cada autor e na actualidade do propio texto. Tamén menciona que cada
capítulo inclúe as posibilidades editoriais que existen en lingua galega para accedes a
cada un dos títulos que se recollen.
- Blanca-Ana Roig, “Panorámica de clásicos da LIX en galego”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 13 outubro 2019.
Apunta a importancia de conformar un aparato crítico investigador, salientando esta obra
que recolle unha serie de artigos publicados entre os anos 2006 e 2018 na Revista Galega
de Educación, nos que se fala de clásicos da LIX universal traducidos e adaptados á lingua
galeg. Tamén apunta que ofrece unha bibliografía básica.
- Marta Neira, “A colección Makakiños achega a LIX á nenez autista”, El Correo
Gallego, “domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 13 outubro
2019, p. 40.
Celebra que Kalandraka Editora aposte, cunha iniciativa pioneira, pola divulgación da
Literatura Infantil e Xuvenil a lectorado de calquera condición, grazas aos dous primeiros
volumes da colección “Makakiños” en galego, que tenta achegar o goce lector á infancia
con trastorno de espectro autista. Sinala que esta colección ofrece dous álbums: A
verdadeira historia de Carapuchiña Vermella e Nicolás cociña sen lume, de Alicia
Suárez.
- Xosé García, “Literatura contra o plástico. O premio Merlín de Rosa Aneiros traza unha
fábula ecoloxista para a infancia”, Sermos Galiza, n.º 368, “fóradeserie”, “letras miúdas”,
17 outubro 2019, p. 7.
Reflexiona sobre o papel da literatura infantil e xuvenil como motor para a creación de
conciencia a respecto das distintas preocupacións sociais e problemas colectivos actuais,
sobre todo co que ten que ver coa defensa ecolóxica. A este respecto sinala que Xelís, o
guieiro das botellas de mar de Rosa Aneiros se erixe como unha fábula ecoloxista para a
infancia e repasa algúns títulos de poesía e ensaio dirixidos ao público infanto-xuvenil
que siguen esta mesma liña, nomeadamente Bicos e non balas de Antonio García Teixeiro
e Da Carapuchiña ao señor Lamote de Miguel Vázquez Freire.
- Montse Pena Presas, “A historia dun crítico sagaz”, Tempos Novos, n.º 270, “Cultura”,
“Protexta”, “Ensaio”, novembro 2019, p. 89.
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Montse Pena Presas fai unha recensión da obra Da Carapuchiña ao señor Lamote.
Clásicos para a infancia e a mocidade en lingua galega, de Miguel Vázquez Freire, onde
leva a cabo unha análise pormenorizada dos contos e autores que posúen versións ou
obras en galego. Non obstante, este ensaio non pretende ser só unha compilación de obras
e autores, senón “para axudar ao lectorado a discernir os motivos de que certos textos
perduren na nosa memoria colectiva e outros non”, en palabras de Pena Presas. Se ben a
autora bota en falta algúns ilustradores e máis ilustracións que acompañen ao ensaio,
recoñece as virtudes que presenta o libro, coma a capacidade de análise do autor e o seu
posicionamento ante certos temas e debates, así coma os novos datos e información que
verte ante os clásicos de sobra coñecidos.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Con hambre de conocimientos”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, 23 outubro 2019, pp. 59-59.
Entre outras actividades culturais, dá conta da presentación na Casa das Campás desta
ollada orixinal á historia da LIX.
- Montse Pena Presas, “Conversa con Miguel Vázquez Freire”, Tempos Novos, n.º 270,
“Cultura”, “Protexta”, novembro 2019, pp. 86-88.
Montse Pena Presas (entrevistadora) transcribe a entrevista feita ao escritor Miguel
Vázquez Freire (entrevistado), trala publicación do seu libro Da Carapuchiña ao señor
Lamote. Clásicos para a infancia e a mocidade en lingua galega, onde “analiza e
profunda sobre esas obras que todas as mozas e mozos debesen ter lido -segundo el- antes
dos vinteún anos”. Así, Vázquez Freire responde algunhas preguntas relacionadas,
principalmente, coas súas múltiples facetas, coas referencias que aparecen no ensaio, coa
opinión que ten acerca da lectura dos clásicos (e as súas adaptacións) e da literatura
xuvenil nas aulas ou coa valoración persoal que fai do panorama literario infantil actual
galego.
- Lourdes Varela, “Miguel Vázquez Freire ‘Brancaneves’ vai alén de calquera mensaxe
moral”, La Opinión, “Saberes”, 7 decembro 2019, p. 7.
Entrevista a Miguel Vázquez Freire, especialista en literatura infantil e xuvenil e autor da
obra, na que fala sobre a “etiqueta” de LIX, sobre a moralexa de Brancaneves e os sete
ananos, sobre a tradición de contos de princesas orientados a nenas e contos de guerreiros
destinados a nenos e na que versa sobre a LIX en galego e os autores pioneiros.
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VII.5.2. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS TRADUCIDOS OU
NOUTRAS LINGUAS
Álvarez Ledo, Sandra, Carmen Ferreira Boo e Marta Neira Rodríguez (coords.),
Literatura infantil y juvenil y valores educativos: aportaciones de la Escuela CEU de
Magisterio de Vigo, Madrid: CEU Ediciones (Fundación Universidad San Pablo CEU),
col. Textual, n.º 2, 2019, 181 pp. (ISBN: 978-84-17385-27-9).
Libro-CD que acolle unha decena de contribucións que, dende diversas perspectivas, se
achegan á LIX de diferentes ámbitos lingüísticos e/ou aos valores educativos que esta
pode transmitir. A monografía, que respecta o idioma elixido polas persoas que asinan os
traballos (hai achegas en castelán, galega e portugués) e que parte dos traballos
presentados nas II Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil da Escola CEU de Maxisterio
de Vigo, divídese en tres grandes bloques de contido: “Aproximaciones teóricas y
prácticas” y “Otras contribuciones”, que compoñen a parte impresa da publicación, e
“Aportaciones de la Escuela de Magisterio CEU de Vigo a la LIJ”, que acolle en formato
electrónico as achegas ao redor dos valores que a LIX pode transmitir, traballos realizados
polo alumnado da Escola e profesorado alleo na súa formación á área de Didáctica da
Lingua e da Literatura. Nel inclúense achegas teóricas e prácticas da autoría de Fernando
Azevedo, Jaime García Padrino, Alba Alonso Feijoo, Alexia Dotras Bravo, Mar
Fernández-Vázquez, Carmen Ferreira Boo, Beatriz Sánchez Hita e, finalmente, de María
Teresa Signes, Marcin Kazmierczak, Laura Amado, Amparo Acereda e Luis Mariano
Bártoli, á par dun par doutras contribucións de Antonio Rodríguez Almodóvar e Jacobo
Fernández Serrano. No último apartado, que se corresponde cos traballos recollidos no
CD, inclúense aqueles relacionados con “Cuentos motores y LIJ”, “Experiencias”, “Guías
de lectura” e con “Temáticas y autores”, varios deles relacionados coa LIX galega e con
obras de autoría galega, como Ás de bolboreta, de Rosa Aneiros, ou temáticas coma o
sobrepeso, as relacións entre irmáns ou a relación entre avós e netos nesta literatura. Entre
os traballos relacionados coa LIX galega atópanse no libro impreso os seguintes:
- Mar Fernández-Vázquez, “Apuntes para una panorámica de la Segunda Guerra Mundial
en la Literatura Infantil y Juvenil Gallega”, pp. 83- 100.
Apuntamentos para unha panorámica xeral da representación da Segunda Guerra Mundial
na LIX galega por medio da análise da produción escrita e traducida ao galego nos
xéneros canónicos, e no cómic, dende o século XX ata o XXI, incluído o ano 2014.
Céntrase na visión do conflito bélico, nas consecuencias para a nenez e a súa familia, no
negocio do volframio, na perspectiva do narrador e na solidariedade entre as vítimas.
- Carmen Ferreira Boo, “As reescrituras dos contos da transmisión oral no álbum infantil
en galego”, pp. 101-124.
Aproximación ao álbum infantil e ás reescriturass dos contos de transmisión oral nos
catálogos das editoriais Kalandraka e OQO. Primeiramente apúntanse brevemente as
estratexias que se empregan a nivel textual e ilustrativo para adaptar os contos orais a
álbum infantil para, posteriormente presentar as reescrituras referenciais que se realizan
nas coleccións “Os contos do trasno Comodín” e “O”. Ofrécese tamén unha breve análise
daqueles álbums que beben dos contos marabillosos.
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- Jacobo Fernández Serrano, “Escribir e debuxar”, pp. 179-181.
Breve achega do escritor e ilustrador Jacobo Fernández Serrano á súa maneira de concibir
as historias.
Recensións:
- Blanca-Ana Roig, “Unha nova monografía sobre LIX”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 1 decembro 2019, p. 4.
Celebra a aparición do monográfico Literatura Infantil y Juvenil y valores educativos,
coordinado por Sandra Álvarez, Carmen Ferreira e Marta Neira. Sinala que se divide en
seis apartados que acollen traballos que informan aos mediadores sobre clásicos da LIX,
a perspectiva de xénero, os valores, as intelixencias múltiples ou a inclusión. Tamén
apunta que os artigos que se achegan á LIX galega están asinados por Carmen Ferreira,
que reflexiona sobre a reescritura dos contos de transmisión oral no álbum infantil, e Mar
Fernández, que realiza uns apuntamentos sobre a Segunda Guerra mundial na LIX galega.
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VII.5.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Barreiro, Manu, “Aventuras en Brigantia”, Tempos Novos, nº 267, “Cultura”, “Masa
crítica”, “Banda deseñada”, agosto 2019, p. 79.
Recensión da obra A tumba de Breogán (2018), de Abel Alves e Esteban Tolj, da que se
afirma que é unha banda deseñada, que, sen axustarse á realidade histórica, narra unha
historia de aventuras que parte do descubrimento dunhas táboas na Torre de Hércules (A
Coruña) que revelan onde se atopa a tumba de Breogán. Coméntase que o ritmo e o estilo
cinematográfico do guión, ademais do “estilo sinxelo, (…) de liña clara e relaxada, solta,
que é agradable e resolve con eficacia a narración”, do deseño, son algunhas das
características mais destacábeis da obra.
Cousillas Pena, Paula, “A educación literaria: unha proposta lectora”, Madrygal, nº 22,
2019, pp. 123-134.
Paula Cousillas propón, seguindo a metodoloxía da constelación literaria, un plan anual
de lecturas (e a conseguinte lista de actividades) para o segundo curso da ESO na materia
de Lingua Galega e Literatura, que permite contribuír co “proxecto lector” do centro e
que constitúe unha solución á problemática do modelo historicista decimonónico que se
segue, xeralmente, no tratamento dos contidos do bloque “educación literaria” do
currículo da devandita materia. Nas primeiras páxinas da publicación, a autora fai unha
breve introdución acerca da evolución, ao longo da historia, dos múltiples enfoques que
houbo e hai na ensinanza da educación literaria. Asemade, tamén fai achegas relevantes
de datos relativos á lectura e aos beneficios do seu exercicio, a cuestións do marco
lexislativo educativo, e, por suposto, á técnica da constelación literaria, que segundo
explica Cousillas, consiste na selección, por parte do ou da docente, nunha serie de
lecturas que responden a unha temática común elixida e que se desenvolvan en tres elos
(un para cada trimestre): “eu”, “nós” e “todos”. A modo de exemplo, a autora propón
unha constelación literaria na que a temática principal é a perspectiva de xénero. No elo
“eu” sinala títulos como A cabeza de Medusa, Anagnórise ou O diario vermello de
Flanagan, entre outros; no elo “nós”, Memorias dun neno labrego ou O segredo da pedra
Figueira; finalmente, no elo “todos”, A sombra descalza, Noite de voraces sombras ou
Persépole, entre outros.
Ferreira Boo, Carmen, “Sálvate Elías! (Sauve-toi Élie!, 2003)(Kalakandra 2006)”,
Revista galega de educación, nº 73, “Recensións”, marzo 2019, pp. 83-84.
Carmen Ferreira achega información sobre o primeiro álbum infantil traducido á lingua
galega e publicado no século XXI sobre os efectos da II Guerra Mundial e do
antisemitismo. Trátase de Sálvate Elías!, unha obra de Elisabeth Brami e traducida por
Kalakandra que narra a historia dun neno xudeu, de sete anos, e a súa fuxida de París ao
rural para tratar de sobrevivir.
_____, “Fume (OQO, 2008)”, Revista galega de educación, nº 73, “Recensións”, marzo
2019, pp. 84-85.
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Recolle información sobre Fume (2008), álbum escrito en galego por Antón Fortes e
ilustrado por Joanna Concejo e do que se sinala que recibiu unha Mención White Ravens
por ser considerado un dos álbums máis fermosos do ano 2009. Coméntase o seu
argumento que ten como protagonista un neno anónimo que é levado ao que el percibe
como unha casa na que pasa frío e fame, que comparte con moita máis xente, e que non
é outro espazo que un campo de concentración.
_____, “Negros e brancos (Tusk Tusk, 1978)(Kalakandra, 2008)”, Revista galega de
educación, nº 73, “Recensións”, marzo 2019, pp. 85-86.
Coméntase que Negros e brancos é o primeiro álbum de Literatura Infantil e Xuvenil
galega do século XXI no que se recrea un conflito bélico ficticio. Dise que se trata dunha
tradución ao galego realizada por Paula Carballeira da obra Tusk Tusk, de David McKee.
Destácase que a obra busca alertar do perigo que supón o racismo por medio dos odios
que se profesan dúas mandas de elefantes, onde uns son de cor branca e os outros de cor
negra.
_____, “A guerra dos números (OQO, 2009)”, Revista galega de educación, nº 73,
“Recensións”, marzo 2019, pp. 86-87.
Dá conta do álbum narrativo infantil realizado polo ilustrador cubano Juan Darién.
Lémbrase que foi traducido ao galego en 2009 por María Luísa Núñez Álvarez e que nel
se presenta, de forma metafórica, un conflito bélico representado por medio da operación
matemática da resta.
_____, “O principio (Kalakandra, 2012)”, Revista galega de educación, nº 73,
“Recensións”, marzo 2019, p. 87.
Informa sobre o álbum de Paula Carballeira titulado O principio, unha obra da que se
destaca o seu comezo in medias res. Saliéntase que conta con trazos poéticos e que nela
se aborda, dende un perspectiva diferente, o tema bélico mediante a contraposición de
imaxinación, tenrura e fortaleza fronte ao horror, drama humano e precariedade.
_____, “A fuxida (Biblos Clube, 2014)”, Revista galega de educación, nº 73,
“Recensións”, marzo 2019, p. 87.
Dise que o álbum A fuxida, de Berta Dávila, recolle unha historia carente de temor e
dramatismo sobre a realidade dos desprazados por mor dun conflito bélico. Destácase que
este se observa dende a perspectiva dunha nena pequena que viaxa cos seus pais e o seu
osiño de peluche.
Fernández Rial, Rosalía e Miguel Vázquez Freire, “Para sabermos algo máis. Editoras
que conceden atención habitual ao teatro para a infancia e a mocidade”, Revista galega
de educación, nº 73, “O tema”, marzo 2019, pp. 27-28. e
Ofrécese unha listaxe de editoriais que publican con certa regularidade obras teatrais para
público infantil e xuvenil en galego, portugués, castelán, valenciano e francés. No eido
galego destácanse Baía Edicións e a súa colección “Barriga Verde”, con obras publicadas
como Pedra sobre pedra ou O punto da escarola, ambas de Xosé A. Neira Cruz; Edicións
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Embora, que conta cunha colección dedicada ao teatro na que se teñen publicado títulos
como Espera, Principiño!, de Carlos Labraña; Editorial Everest, desaparecida en 2015,
que publicou obras como Viva o teatro!, de José Luis de los Santos; Edicións Fervenza,
coa colección de teatro escolar “A Pinguela. Teatro escolar para ler e representar”, con
publicacións como O achado do Castro, de Manuel Núñez Singala; Edicións Morgante,
con títulos como Alicia & Alicia, de Paula Carballeira; Sotelo Blanco, coa colección “A
biblioteca do Arlequín”, con publicacións como Grande invento para saír do
aburrimento, de Xoán Babarro e Ana Mª Fernández, e Editorial Galaxia e Edicións Xerais
de Galicia, sen coleccións específicas para este tipo de textos, pero con publicación
ocasionais deste xénero.
Labraña, Carlos, “30 anos en prol do teatro infantil e xuvenil galego”, Revista galega de
educación, nº 73, “O tema”, marzo 2019, pp. 22-24.
Recóllese a experiencia persoal de Carlos Labraña, dramaturgo galego especializado en
teatro infantil e xuvenil, dende finais dos anos oitenta do século pasado até o momento
presente. Labraña explica, dende a súa perspectiva de autor, a situación da escrita,
publicación e posterior representación de textos teatrais para público novo en Galicia. O
dramaturgo recoñece que o panorama teatral mellorou considerabelmente ao longo da súa
traxectoria profesional, pero sinala que aínda queda moito camiño por percorrer.
López Silva, Inma “Outro teatro infantil é posíbel”, Tempos Novos, nº 263, “Cultura”,
“Protexta”, “Teatro”, abril 2019, p. 87.
Recensión da obra de teatro Animal sagrado, da compañía teatral Aporía Escénica, cuxo
tema principal xira ao redor de “África e a súa cultura tradicional (...) os animais coma
espazo de pureza natural, como depósito de historias que, no ton da fábula tradicional,
guindan ao público unha mensaxe que, nesta ocasión, ten pouco de moralista pero si moito
de ecoloxista”. Coméntase que esta obra, se ben de carácter infantil, amárrase aos
convencionalismos do teatro máis contemporáneo, onde os límites entre teatro e danza
son difusos e a abstracción, o esteticismo escénico ou a imaxe evocadora se presentan con
frecuencia no discurso. Por outra banda, sinálase que quedan intactos outros elementos
tradicionais do teatro infantil como a vistosidade dos obxectos ou o pracer de contar. Inma
López Silva sentencia: “É interesante a proposta infantil de Animal sagrado para aquelas
familias que desexen fuxir dos consabidos tons comerciais e moralizantes das propostas
familiares ao uso”.
Pena Presas, Montse, “Literatura dramática infantil galega (2012-2018): camiñar sobre
o baleiro”, Revista galega de educación, nº 73, “O tema”, marzo 2019, pp. 13-17.
Montse Pena realiza un estudo sobre as diversas tendencias da literatura dramática en
galego dirixida a público infantil nos últimos anos, tendo en conta o peso deste tipo de
obras no eido editorial, a convocatoria de premios neste ámbito concreto, a nómina
habitual dos autores e as diferentes temáticas que son tratadas nestes textos. Conclúe
achegando información sobre a escasa produción de literatura dramática xuvenil e da
importancia da creación do I Certame de Textos Teatrais Vidal Bolaño para mellorar a
situación.
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Ramos Rodríguez, Xosé e Antón Costa Rico, “Nomes”, Revista galega de educación,
nº 74, “Panoraula”, xuño 2019, pp. 80-81. e
Faise un recoñecemento a varios persoeiros por diversos logros recentes entre os que se
atopa un apartado dedicado á IV Gala do Libro Galego, celebrada en Compostela o día
11 de maio, na que foron premiados o profesor Emilio Insúa, pola súa investigación sobre
os irmáns Villar Ponte; Manuel Bragado, polo seu blog Brétema; a Asesoría de
Bibliotecas escolares, iniciada por Pilar Sampedro e Cristina Novoa, e Antón Costa, pola
dirección da colección bibliográfica “Biblioteca de Pedagoxía”, da man da Editorial
Kalandraka.
Vázquez Freire, Miguel, “Ám@me. Pensar o amor no século XXI”, Revista galega de
educación, nº 74, “Outras lecturas”, xuño 2019, pp. 88-89.
Informa sobre a obra Ám@me, de Chis Oliveira e Amanda Traba, publicada na colección
“Feminismos”, da Editorial Galaxia, xunto con Chámame señora, pero trátame coma un
señor, de Inma López Silva, e Feminicidio. Unha nova orde patriarcal en tempos de
submisión, de Carme Adán. Dise que parte da constatación de que o esquema amoroso
tradicional está a ser fortemente criticado por ter nado dun sistema patriarcal e trata temas
como os mitos relacionados coas relacións amorosas, o individualismo que caracteriza
unha sociedade burguesa, o consumismo da economía de mercado capitalista e a forma
correcta de desmantelar todo o que contribúa ao “mal amar” para aprender a amar ben e
de xeito san.
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VII.5.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E RECENSIÓNS
Ameixeiras, Diego, “Detective contra o mundo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”,
“A outra mirada”, “1.280 almas”, 1 febreiro 2019, p. 6.
Recensión da obra orixinalmente publicada en 1987 por Vía Láctea que a Editorial Xerais
quitou de novo do prelo en 2018, A chave das noces, de Xabier P. Docampo. Debulla o
argumento da historia e afirma que é unha obra coa capacidade para describir certos
sectores sórdidos da sociedade sen pretensións moralistas sobre o lectorado.
Caamaño, Laura, “A invisibilidade das mulleres na China”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24 marzo 2019, p. 4.
Indica que Ánxela Gracián na súa última novela As voces da auga (Baía, 2018), VIII
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Meiga Moira 2018, “combina a técnica do
monólogo interior da protagonista co diálogo entre os distintos personaxes” para abordar
a desigualdade de xénero e a discriminación, venda e explotación da muller. Describe o
argumento da historia, ambientada na China comunista de Deng Xiaoping, salientando a
protagonista adolescente “que loita por sobrevivir nun mundo de homes”, dando
visibilidade ao tráfico de mulleres.
_____, “Antoloxía poética con achegas de poetas galegos”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24 marzo 2019, p. 4.
Salienta as antoloxías poéticas como Os dereitos das crianças. Antoloxía poética (Trinta
Por Uma Linha, 2018), do poeta João Manuel Ribeiro, que acolle poemas de dezaoito
poetas portugueses e galegos (Suso Díaz, Alfredo Ferreiro e Antonio García Teijeiro) dos
que achega once poemas galegos.
_____, “A igualdade entre homes e mulleres no mundo eclesiástico”, El Correo Gallego,
“domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 14 xullo 2019, p. 6.
Sinala que a novela O ouro das Lúas (Galaxia, 2018), de Beatriz García Turnes,
ambientada na época medieval, é unha historia en primeira persoa “que combina a técnica
do monólogo interior da protagonista co diálogo entre os distintos personaxes”. Salienta
que se tratan a desigualdade de xénero, a discriminación, o sometemento ou a supremacía
dos sacerdotes. Resume o argumento da historia, salientando a figura da protagonista
adolescente que toma consciencia “da situación de inferioridade e discriminación que
sofren as mulleres no eido eclesiástico”.
Carballo, Xulio, “A viñeta de Schrörindger”, Sermos Galiza, n.º 336, “fóradeserie”, “Da
banda de acolá”, 28 febreiro 2019, p. 8.
Recensión de A viñeta de Schrödinger, revista de banda deseñada comandada por Kiko
da Silva. Os autores presentes na publicación son Miguel Robledo, Miguelanxo Prado,
Fran Bueno, Kohell, Miguel Porto, Víctor Rivasou e o propio Kiko da Silva, entre outros.
Salienta a relevancia da iniciativa e reivindica a importancia de espazos de difusión para
a nosa banda deseñada.
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Fernández Vázquez, Mar, “Berta Mir alcanza a madureza”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 marzo 2019, p. 4.
Sinala que a detective Berta Mir, protagonista da pentaloxía detectivesca de Jordi Sierra
i Fabra, se mostra “afouta, independente, reservada e crítica coa contorna”. Indica que
esta novela presenta un final aberto que se vai desenvolvendo nas seguintes catro entregas
e que “Berta colle as rendas da súa vida adulta e racha co “medo, a soidade, a impotencia”.
_____, “Unha forma de ensinarlles principios ás cativas”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Indica que a familia protagonista do relato de aventuras As peripecias de Extravaganzza
Pérez (Xerais, 2018), de Ledicia Costas, mostra “un caso singular de familia” que habita
en Vila Soño, nunha casa zoolóxico. Resume o argumento que se centra na viaxe nun
globo flamengostático cara á Illa das Esculturas da protagonista que desenvolve as “súas
capacidades de autoestima, responsabilidade, respecto polo medio, compañeirismo e
diálogo cos benefactores animais”. Por último, salienta que é un relato de formación no
que se valora a tradición e os costumes identitarios, a relevancia da palabra e “a liberdade
de elección e a xustiza poética para as persoas que fan uso da empatía”.
_____, “A vida cotiá para persoas con Dano Cerebral Adquirido”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”,1 decembro 2019, p. 4.
Comenta que o relato xuvenil Iridium (Galaxia, 2018), de Francisco Castro, aborda por
primeira vez na LIX galega o Dano Cerebral Adquirido, converténdose nun “recurso
primordial para conectar coa sociedade e para cuestionar e (re)pensar clixés”, a través
“dunha linguaxe coloquial, a das conversas informais coas súas amizades”. Xustifica o
didactismo dos primeiros capítulos, polo descoñecemento social, e salienta a crítica que
fai das redes sociais e “o fluído discorrer da trama asentada na emerxente historia de
amor”.
Ferreira, Carmen, “Facendo lectores dende o berce”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 xaneiro 2019, p. 4.
Indica que Kalandraka Editora acrecenta a súa colección “Acartonados prelectores” con
dúas novas obras da autoría de Nadia Budde: Un, dous, tres, que ves? e Un, dous, tres,
vampiro ti es, “dúas divertidas e atractivas historias” con pouco texto e moita imaxe que
empregan a estrutura encadeada, o texto rimado e musical e o ritmo e xogo fonético, para
ampliar o vocabulario e fomentar “a comunicación, o xogo e a creatividade nos máis
novos”.
_____, “O rol da muller na literatura de transmisión oral”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 marzo 2019, p. 4.
Anuncia a publicación das Actas das XI xornadas da Literatura Oral na revista Escrita
contemporánea, da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), que
visibiliza o traballo das mulleres desde a literatura de transmisión oral. Indica que co
subtítulo “O rol da muller na literatura de tradición oral” realiza “unha reflexión crítica
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sobre o papel que se lle deu á muller na cultura popular”, tratando a imaxe arquetípica na
contística, a presenza no refraneiro e a demonización das meigas, entre outras propostas.
_____, “Un novo número da revista científica ELOS”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24 marzo 2019, p. 4.
Salienta a publicación do número 5 (2018) da revista Elos. Revista de Literatura Infantil
e Xuvenil do Grupo de Investigación LITER21 da Facultade de Filoloxía da USC que
acolle os artigos “Casas-Mapa. Espazos da Memoria”, de Estella L. Freire, sobre a
importancia do espazo para a construción da identidade propia; e “Dragal e a reafirmación
da identidade” de Isabel Mociño González, no que se describen as características da serie
Dragal, de Elena Gallego, “salientando elementos recorrentes como lugares
emblemáticos, lendas e tradicións galegas e símbolos identitarios”.
Gracián, Ánxela, “Unha novela que visualiza as consecuencias do acoso”, El Correo
Gallego, “Dominical”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 xuño 2019,
p. 7.
Indica que a filóloga Andrea Maceiras (A Coruña, 1987) se achegan ao tema do
cyberbulling “desde unha perspectiva moi novidosa, a da culpabilidade”, na novela
xuvenil O que sei do silencio (Xerais, 2018), finalista do Premio Raíña Lupa 2007.
Resume o argumento da historia que pousa a atención sobre o acoso psicolóxico, social,
verbal e cibernético que sofre a protagonista, a adolescente Delia. Salienta o estilo realista
e o “xogo difícil de novela dentro da novela a modo de matrioska [...] sen didactismos nin
moralinas”.
_____, “Na busca dun sentido á existencia”, El Correo Gallego, “domingo”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 agosto 2019, p. 6.
Comenta que Segredos no solpor (Xerais, 2018), de Iria Misa afonda nos misterios da
adolescencia e no “complicado tema do maltrato de xénero ao tempo que pescuda neses
segredos familiares nunca confesados”. Resume o argumento da historia na que a
adolescente Mara indaga nos segredos da familia.
López, Raquel, “O Corpo de Cristo, BD. Arredor do tabú da enfermidade mental”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 727, “Banda Deseñada”, 10 outubro 2019, p. II.
Indica que O Corpo de Cristo, a primeira novela gráfica de Bea Lema coa que gañou o
XII Premio Castelao 2017, é unha obra de carácter autobiográfico ao redor da
enfermidade mental dunha nai a través dos ollos da filla. Salienta que se trata dunha obra
arriscada pola temática, que ten un “estilo gráfico minimalista” bastante naif e que se
configura en pequenas historietas que se alternan con imaxes evocadoras. Comenta que
sabe transmitir ben a soidade dos personaxes e que ten fluidez narrativa, aínda que se
percibe desaxuste nos diálogos e se bota en falta certa profundidade nalgunhas cuestións.
Por último, ofrece unha breve biografía da autora.
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Navarro, María, “Seducindo a imaxinación. O valor do constraste”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 696, “Libros”, 17 xaneiro 2019, p. VI.
Recensión da obra A filla do Minotauro, de Marilar Aleixandre, galardoada co Premio
Raíña Lupa. Explica que se trata dunha novela de aventuras que dá conta das andanzas
dunha organización clandestina que se dedica a salvar obras de arte. Indica que a obra
presenta unha reinterpretación actual da mitoloxía grega, mesturando sensibilidade, con
patrimonio cultural e sentimentos de amizade. Loa a capacidade inherente de recreación
da autora e a súa técnica descritiva.
_____, “Necesidade da natureza. Coas marcas do pasado”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 697, “Libros”, 24 xaneiro 2019, p. VI.
Artigo sobre Corredoira, de Robert Macfarlane, Stanley Donwood e Dan Richards,
publicado na colección “Vitamina N”, de Factoria K. Explica que o fío condutor da obra
se artella en torno a unha corredoira imaxinaria que, lembrando a Roger Deakin,
simboliza o retorno da humanidade a retomar de novo o camiño. Salienta que o texto
amosa a realidade da necesidade da natureza como factor imprescindíbel no
desenvolvemento humano.
_____, “Desexos e realidade. Entre a natureza e a maxia”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 699, “Libros”, 7 febreiro 2019, p. VI.
Comentario sobre a reedición do libro Os ollos do Tangaleirón (Galaxia, 2018) de X. A.
Neira Cruz no que resume o argumento principal do relato e reflexiona sobre algúns
aspectos que se viron modificados. En relación ao contido sinala que narra as aventuras
que Lena e Abel viven tratando de descubrir a existencia do Tangaleirón, o home das
neves que habita nos Ancares. Con respecto ao segundo punto indica que o autor decidiu
modificar todas aquelas referencias a aparellos tecnolóxicos que agora están obsoletos.
_____, “Picasso entre nós. Un texto que engaiola”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
710, “Libros”, 21 febreiro 2019, p. VI.
Recensión do libro Pablo e as pombas, de Marcos Calveiro, publicado en 2018 pola
Editorial Tambre. Explica o argumento, no que o autor recrea os anos mozos de Pablo
Picasso na Coruña. Salienta o estilo propio do autor e a selección do contido e a forma da
obra.
Describe o libro Os Fantom, de Patricia Mallo, protagonizado por Fill Fantom, que se
presenta dicindo que ten dez anos e que é un fantasma que acompaña o lector nas súas
experiencias no mundo dos vivos. Con esta obra, da que María Navarro salienta o seu
ritmo áxil e desenfadado e sinxeleza no estilo e na forma, a autora acadou o I Premio de
Literatura Infantil Carlos Mosteiro 2018.
_____,“Pracenteiro e enriquecedor. Con extraordinario lirismo”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 705, “Libros”, 21 marzo 2019, p. VI.
Recolle a recensión da historia rimada que presenta as aventuras dun dragón e un sapo, O
dragón Antón e o sapo Rosendo. Resume o argumento da obrae salienta o xeito de
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hilvanar os contidos que remiten á realidade ou á fantasía e tamén a escolla de animais
para o establecemento de vínculos emocionais que leven a procesos de concienciación.
_____,“Realidade ficcionada. Metáforas e esperanzas”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 725, “Libros”, 6 xuño 2019, p. VI.
Recensión de As voces da auga, de Ánxela Gracián. Identifica como trazos nos que se
asenta o relato o traballo nos arrozais, a procura de sustento, a loita pola supervivencia e
a nostalxia. Sobre o estilo da autora, destaca o seu discurso claro, directo e ateigado de
metáforas que amenizan a narración e fan deste texto un exemplo de realidade ficcionada
suxerinte dun interesante tinte esperanzador.
Neira, Marta, “Un novo número e AILIJ”, El Correo Gallego, “ECG”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 xaneiro 2019, p. 4.
Anuncia o número 16 do Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ)
no que se acollen “interesantes traballos interdisciplinares con perspectivas teóricas e
metodolóxicas distintas” que tratan do álbum, da recepción literaria, da alfabetización
múltiple na aprendizaxe de linguas, da temática da morte, das novelas de internados
femininos na LIX de posguerra, da intertextualidade, da tradución e adaptación do terror
e da caracterización do libro pull-the-tab.
_____, “Biblioteca de Pedagoxía Kalandraka”, El Correo Gallego, “ECG”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 marzo 2019, p. 4.
Indica que na colección “Biblioteca de Pedagoxía” se acaba de publicar Carta a unha
profesora. Textos da Escola de Barbiana, con epílogo de Carmen Betti e tradución de
Carlos Acevedo. Comenta que reflexiona sobre a renovación pedagóxica e a
consideración da Literatura Infantil e Xuvenil como “Literatura con Maiúsculas”.
_____, “Achegas a lix no Boletín Galego de Literatura”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24 marzo 2019, p. 4.
Anuncia a publicación do número 53 do Boletín Galego de Literatura, que acolle un
traballo de María del Carmen Ferreira Boo vinculado coa Literatura Infantil e Xuvenil,
co título “Variabilidade da narrativa de transmisión oral e reescritura: apuntamentos
teóricos”, ademais de dúas recensións sobre Educación literaria y artística: conflictos
sociales y bélicos e Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe (literatura e arte).
Nicolás, Ramón, “Fabuloso tributo a dúas pioneiras”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, 25 xaneiro 2019, p. 4.
Recensión do libro O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, sobre o cal afirma que o
autor se achega ao lectorado xuvenil cunha proposta fronteiriza co lectorado adulto.
Afirma que resolve con pericia o complexo argumento da trama e que a súa narratriva
posúe unha salientable forza descritiva. Cualifica o argumento como complexo posto que
incorpora varias tramas ensambladas que renden tributo á científica galega Ángeles
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Alvariño e á mestra Elvira Bao. Indica que unha desas tramas repousa na intención de
realizar un Bestiario, un compendio de animais fabulosos.
_____, “Asoma o entroido”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”,
“Ex umbra in solem”, 15 febreiro 2019, p. 8.
Ofrece unha breve recensión sobre o libro É tempo de entroido, publicado pola editorial
Xerais da man de Ramón D. Veiga e David Sierra, e do que di que é unha sorte de pequena
enciclopedia visual e divertida, que visibiliza con efectividade que cobran neste tempo as
figuras tradicionais.
Pena Presas, Montse, “De bandidos e criminais. Propostas divertidas de lectura”, Sermos
Galiza, n.º 332, “fóradeserie”, “letras miúdas”, 31 xaneiro 2019, p. 7.
Comenta a temática de Os Bandiden (Sushi Books), de Siri Kolu que narra o secuestro da
nena protagonista que tende unha ollada crítica do mundo que a rodea. Indica que conta
cunha escrita dinámica e fluída e que asegura o riso a través da brevidade dos capítulos e
a singularidade dos personaxes neste “road trip moderno”, Por último, recomenda tamén
o álbum Os tres bandidos, de Tomi Ungerer, que salienta pola “ironía, o xogo cos valores
e as icónicas ilustracións”, ademais do diálogo cos contos e a cultura popular.
Regueira, Mario, “As froitas”, Sermos Galiza, n.º 335, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
21 febreiro 2019, p. 6.
Recensión do poemario infantil Macedonia de versos, de Concha Blanco. Sobre os versos
da autora, indica que tenden ao eplicativo, incluíndo moita bagaxe cultural en detrimento
dun ritmo máis dinámico. Canto ao léxico, identifica que priman escollas léxicas máis
próximas ao castelán. Con todo, identifica que a obra destaca nos seus elementos máis
relevantes, “a proposta dun xogo dende o que achegarse a relaidades básicas e poder
aprender de toda a riqueza que gardan insospeitadamente dentro”.
_____, “O absurdo da guerra”, Sermos Galiza, n.º 338, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
14 marzo 2019, p. 6.
Recolle unha breve sinopse da peza A derradeira bala (Galaxia, 2018) de Fernando
Castro Paredes, informando de que é o texto gañador do I Certame Roberto Vidal Bolaño
de Textos Teatrais e apuntado que se trata dunha obra dramática que reflexiona sobre o
absurdo da guerra desde unha perspectiva anti-bélica e cun discurso relevante e unha
historia agridoce que non esquece o horror do que está a falar.
Reis da Silva, Sara, “Outro inventario ilustrado que acolle dinosaurios”, El Correo
Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 xaneiro 2019, p.
4.
Comenta que Inventario Ilustrado de Dinosauros, de Virginie Aladjidi e Emmanuelle
Tchoukriel, ofrece “unha apelativa e fundamentada visión destes seres prehistóricos”
cunha “profunda preocupación pola comunicación rigorosa da información” a partir dun
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esquema enumerativo e acumulativo. Indica que se trata dun libro divulgativo e
informativo de gran calidade que “propón a descuberta de corenta e seis especies de
dinosauros”, achegando a especificación da orde e da suborde, a familia e o ámbito
anatómico, e que se ilustra a tinta chinesa
_____, “Nuevos amigos’. De Tomi Ungerer”, El Correo Gallego, “ECG”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24 marzo 2019, p. 4.
Resume o argumento do álbum Novos Amigos (Kalandraka, 2018) no que Tomi Ungerer
fai “un eloxio da diferenza, da amizade e da arte”. Indica que o rexistro visual segue unha
liña expresionista e introduce “moitos elementos, semántica, simbólica e
intertextualmente marcados, que propoñen lecturas tan diversas como a crítica ás
ditaduras ou a importancia da memoria, mais tamén algunhas chiscadelas cómicas”.
Requeixo, Armando, “Plis a intrépida”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1073, 3 febreiro 2019, p. 30.
Logo de facer un repaso pola traxectoria literaria de Toño Núñez, céntrase na súa
produción infanto-xuvenil. Comenta que A gotiña viaxeira (Fervenza, 2018) é un
“produto multiartístico” narrado en verso que se complementa co relato visual de Miguel
Anxo Macía, o CD coa narración do autor e Iria Estévez e un audiovisual de Xosé
Reigosa; polo tanto, un álbum ilustrado e un libro-cd. Salienta que a obra “suma ao
interese literario transparentes valores didácticos” para lingua e ciencias naturais,
configurando “unha festa dos sentidos plena de sensorialidade”.
_____, “Narrativa zhuang”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1082, 7 abril 2019, p. 30.
Salienta a traxectoria literaria ascendente de Ánxela Gracián, destacando As voces da
auga, unha novela múltiple de fronteira ou crossover de carácter social que trata a
anulación da muller na sociedade chinesa. Mais tamén se encadra na novela de aventuras,
de sentido (socio)identitario, psicolóxica, de aprendizaxe, lírica, simbólica e incluso trans
ou ultrarrealista. Destaca o “excelente retrato de xentes e lugares”, a selección léxica e o
dominio estilístico.
Rodrigues; Carina, “Da igualdade dos Seres na diversidade humana”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5 maio 2019, p. 5.
Sinala que Cándido e os outros (Kalandraka, 2018), con texto de Fran Pintadera e
ilustracións de Christian Inaraja, foi merecente do XI Premio Internacional Compostela
para Álbums Ilustrados. Indica que cun cariz filosófico fai un “eloxio á diferenza e á
individualidade dos Seres” cunha “forte poeticidade e un sutil humor” e que potencia
profundas reflexións, “sobre a identidade e individualidade humana, a diversidade como
obstáculo e oportunidade e a liberdade de (auto-)expresión”. Ademais salienta a
simplicidade narrativa, a linguaxe plástica creativa, baseada na economía de recursos e
no uso da metáfora visual, os referentes culturais e artísticos e a emblemática personaxe
voltairiana.
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Roig, Blanca-Ana, “Un recoñecemento necesario á banda deseñada galega”, El Correo
Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 xaneiro 2019, p.
4.
Faise eco da publicación da monografía Os pioneiros da banda deseñada galega (19711979) de Xulio Carballo, na que se achega á banda deseñada dos anos 70 caracterizada
pola “autenticidade, experimentación e vangardismo”. Indica que recolle as
investigacións da tese de doutoramento Para unha historia da Banda Deseñada Galega:
a narración a través da linguaxe gráfico textual (UDC, 2015).
Rozas, Ramón, “Aprendizaxe”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “fin de semana”, p.8/
El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, , p. 58, “Foguetes verdes”, 25 xaneiro 2019.
Indica que O bestiario científico de Anxos Nogueirosa (Urco, 2018), de Antonio M.
Fraga, está cheo de “emocións e valores” e que recupera lecturas de aventuras colectivas,
como “Los Cinco” e “Los Hollister”. Salienta o inicio da historia que reflicte como se
valoraba a infancia no ámbito rural galego dos anos 30. Indica que se trata dun “libro
dentro doutro libro” no que se enguedellan dúas historias “de xeito maxistral”. Ademais
valora as ilustracións de Víctor Ribas e o proceso de documentación que tivo que facer o
autor desta obra na que se tratan o amor, a amizade, a confianza e os medos.
_____, “Diálogo”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “fin_de_semana”, p.8/ El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, p. 60, “Foguetes verdes”, 22 febreiro 2019.
Sinala que Paseniño, paseniño (Xerais, 2018) é unha “xoia literaria e visual” ao redor da
poesía de Rosalía de Castro da autoría de Antonio García Teijeiro e Marcos Viso. Indica
que os poemas “van da man dos sentimentos, das imáxenes, das percepcións que se
acougan no interior da poesía de Rosalía de Castro”, configurando un “itinerario de
emocións” cheo de inocencia, que latexa a vida e que conecta de forma directa e limpa co
lector. Tamén salienta a “altísima calidade artística” das ilustracións nas que está presente
a metáfora, producíndose unha “hibridación de elementos absolutamente engaiolante”, e
que lembran as fotografías de Chema Madoz, polo impacto, a mutación de usos do
representado e a capacidade da metáfora visual. Finalmente, apunta que se acompaña dun
CD cos poemas recitados coa produción musical de Javier Ruiz.
Salgado, Daniel, “Sucédense os seus libros póstumos. Neira Vilas após Neira Vilas”,
Sermos Galiza, n.º 371, “fóradeserie”, 7 novembro 2019, pp. 2-3.
Repasa os distintos volumes inéditos coa obra de Xosé Neira Vilas, como é o caso de De
Gres a Cádiz (Galaxia, 2018) e Co pai (Galaxia, 2019), de rexistro memorialístico,
editados e prologados por Dolores Vilavedra, quen dá conta da problemática dos traballos
de edición e da negación do autor para elaborar as súas memorias, que foi vertendo de
forma fragmentaria en diversos libros e publicacións. Xunto a estas obras, apunta a novela
Romaría de historias (Galaxia, 2015), a reedición ampliada a cargo da editorial Bolanda
de Contos vellos para rapaces novos (2015), a peza infantil Quique na aldea (2016), os
contos de mariñeiros de Os papeis do vello mariñeiro (2017), a escolma de artigos de
prensa Olladas no camiño (Fervenza, 2016). Menciona a posibilidade de publicar un
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Derradeiro dietario, continuador dos diarios éditos Vinte anos retornando (Xerais, 2006)
e Penúltimo dietario (Xerais, 2011).
Sánchez, Olalla, “Un desfile de cor para encherse a vivir o entroido”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, 1 marzo 2019, p. 4.
Comenta o “saboroso” álbum infantil de “carácter trouleiro” É tempo de Entroido, de
Ramón D. Veiga e David Sierra, que rende tributo ás figuras carnavalescas galegas. Indica
que fai un percorrido en verso por “case vinte dos personaxes máis senlleiros do entroido
galego” a modo de “guía visual”. Sinala que cada “breve e enxeñoso texto rimado”, que
“participa da ironía, humor e ton festeiro que rezuman as escenas”, se acompaña de
ilustracións “de gran forza cromática e potencia visual”. Por último, sinala que na web da
editorial se ofrecen varias propostas lúdicas que complementan o álbum.
_____, “A literatura infantil segue de festa e ten unha morea de razóns”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, 17 maio 2019, p. 1-2.
Indica que a Literatura Infantil e Xuvenil galega vive unha época de eclosión cunha
importante canteira de lectores, unha crecente proxección internacional, unha boa nómina
de escritores recoñecidos e “unha ampla e diversa produción”. Repasa os títulos infantís
dedicados ao homenaxeado das Letras Galegas, como as biografías Antonio Fraguas. O
bo mestre, o mestre bo, de Héctor Cajaraville e As vidas de... Antonio Fraguas, de Xosé
A. Neira Cruz; o proxecto musical de Xoán Curiel canta miña pedra, canta, que incorpora
cantigas tradicionais e pezas modernas; e o relato de banda deseñada A detective
Peregrina e o insólito caso Antón Fraguas. Tamén apunta as novidades do mes de maio,
como Conta nove estrelas, de Andrea Maceiras, Premio Lazarillo 2018, unha
“imaxinativa aventura de ciencia ficción, e de crecemento persoal” para reflexionar sobre
a tolerancia e diversidade; a reedición de Unha pantasma branca, de Fina Casalderrey,
que “actualiza o tratamento humano de certas especies”; e o “humorístico e orixinal
relato” Quokka Moka, de María Solar, unha “fábula de superación co transfondo do
respecto aos demais”. Ademais salienta a recuperación de clásicos da man de Kalandraka,
que publica Cornelio e O pirata valente, e Xerais, que relanza A guerra dos botóns. Por
último, deita a ollada sobre as novidades de álbums, caso de Benxamín, o cachalote que
quería ser golfiño e a fábula contemporánea Coidado coa charca!, e do sector musical,
con A nena e o grilo máis aló, de Magín Blanco.
Senra, Raquel, “Un bálsamo de versos a converter en trending topic”, El Correo Gallego,
“ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 marzo 2019, p. 4.
Indica que Aplicación instantánea, de Carlos Negro, gañou o Premio Jules Verne de
Literatura Xuvenil. Comenta que é unha colección de poemas nos “que xoga coa linguaxe
e a riqueza das palabras, que emprega a forza xusta da sintaxe para provocar a reflexión
e que tende a man para falar das emocións”, abrindo un vieiro para que a xente nova
conecte coa literatura a través da poesía. Comenta que o autor se mergulla na realidade
pragmática que lle toca vivir, “simula as canles nas que navegan e a mensaxe chega
directa ao público receptor en forma de post ou stories”.
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Vezzaro, Giulia,“Unha verdadeira riada desbordante de imaxinación”, El Correo
Gallego, “ECG”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 xaneiro 2019, p.
4.
Analiza A porta dourada (Xerais, 2018), de Xelís de Toro, obra que fora publicado por
primeira vez na colección infantil e xuvenil de Sotelo Blanco Edicións no ano 1998.
Comenta o seu argumento que ensina a loitar pola felicidade, ademais da importancia da
literatura oral e do idioma. Sinala que nesta edición os debuxos son de Pablo Rosendo,
quen crea “viñetas intensas e rechamantes” que “reflicten a expresividade e a fisionomía
dos personaxes”.
_____, “Cando a música acompaña a memoria histórica”, El Correo Gallego, “ECG”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 14 xullo 2019, p. 6.
Salienta que Música no faiado (Xerais, 2018), de Miguel Ángel Alonso Diz conta a
historia dos irmáns Lucía e Miguel, que investigan sobre o pasado da súa familia. Indica
o tratamento de temas “como a emigración, a Guerra civil e as súas consecuencias e a
importancia de salvagardar a memoria histórica (...), a represión, o racismo ou a historia
da música no século XX”. Apunta que os debuxos son de Laura Tova.
Vieites, Manuel, F. “A derradeira bala. Unha tráxica parodia”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 705, “Teatro”, 21 marzo 2019, p. VIII.
Fai unha breve traxectoria profesional de Fernando Castro Paredes, gañador do Certame
de Textos Teatrais Roberto Vidal Bolaño, que se dedica ao teatro educativo co colectivo
Tuéjele Teatro desde o IES Fernando Blanco e con Farándula Velutina da Asociación
Cultural As Nove Musas de Corcubión, promovendo un “ocio activo e creativo entre
mozo e mozas”. Tamén lembra outras iniciativas teatrais desenvolvidas nesa zona, como
a Mostra de Teatro de Talía Teatro e o obradoiro de tetatro de monecos realizado por
Artur Trillo no Colexio Eugenio López. Logo, comenta que a peza A derradeira bala
trata o tema da guerra cunha ollada traxicómica, lembrando obras precursoras, e que
presenta cinco personaxes que malviven nunha trincheira, para mostrar o lado “máis
tráxico da existencia”. Indica que a peza traslado ao lector preguntas sobre a convivencia
humana, a paz e a guerra.
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VII.5.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE OPINIÓN
E
COLABORACIÓNS FIXAS
Abelenda, Ana, “Libros para empezar el año con buen pie”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, 11 xaneiro 2019, p. 7.
Entre as propostas literarias para comezar o ano, salienta a segunda entrega Pippi
Embarca de Astrid Lindgren.
Aldán, Clara, “Pan, chocolate y huevos ‘de casa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y Además”, “A praza da verdura”, 23 xaneiro 2019, p. 15.
Entre outras actividades, informa da presentación de O bestiario científico de
Anxos Nogueira, de Antonio Manuel Fraga.
_____, “Maia, la tercera nieta de ‘miLores”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “A praza da verdura”, 24 marzo 2019, p. 17.
Entre outras cuestións, informa do acto inaugural do Salón do Libro Infantil e
Xuvenil, coordinado por Eva Mejuto.
_____, “Cuidado con el ‘leira a leira”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y Además”,
“A praza da verdura”, 16 maio 2019, p. 24.
Indica que se celebrará o Día das Letras Galegas en Pontevedra con catro dos seus
escritores preferidos: Ledicia Costas, Iria Collazo, Arantza Portabales e Pedro Feijoo.
Balsameda, Rubén, “Estefanía Padullés está en Biblos presentando su álbum ilustrado”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 24 maio 2019, p. 28.
Indica que Estefanía Padulles presenta na libraría Biblos o 24 de maio o seu último álbum
ilustrado A manchas ou a raias?.
_____, “Soños de Papel celebra hoy su primer año con fiesta y cuentacuentos”, El
Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 25 maio 2019, p. 18.
Informa do contacontos “Un león dentro” que se celebra na libraría Soños de Papel.
Anuncia dentro do plan de animación lectora a presentación de Basilicamente.
As marabillosas ideas do señor Basilio na Biblioteca Isidro Novo.
_____, “Ledicia Costas ofreció una charla a alumnos del instituto Sanxillao”, El
Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 31 maio 2019, p. 18.
Informa do faladoiro da escritora no instituto de Sanxillao.
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Becerra, Marta, “La imaginación triunfa”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 25
xaneiro 2019, p. 9.
Informa dos galardoados nas distintas categorías do certame de poesía navideña da
Biblioteca Nodal de Lugo.
_____, “Pasos contra el cáncer”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 15 febreiro
2019, p. 11.
Entre outras actividades, informa da representación solidaria de Pode ser calquera, da
asociación Charamela
_____, “Presentación de un libro sobre la infancia trans”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 16 marzo 2019, p. 13.
Informa da presentación na libraría trama do álbum infantil ilustrado Piratas no recreo,
editado por Belagua Edicións, que aborda como tratar a realidade nas aulas.
Bouzas, Belén, “Adictas ao cartoné”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, n.º 376, “letras
miúdas”, 12 decembro 2019, pp. 6-7. .
Nun artigo sobre as últimas novidades de álbums ilustrados de cara ao Nadal, menciona
O can de Milú, con texto e ilustración de Mariann Máray vertido ao galego por Manuela
Rodríguez; A que cheiran as cores?, de Juan Castro Rivadulla Fernández e con
ilustracións de Nuría Díaz; A araña que lles tiña medo ás arañas, de Ramón D. Veiga
con ilustracións de Iván Rodríguez Castro; Noite de Reis, de María Fe Quesada; e O
Castiñeiro do Apalpador, de Inácio Vilariño Sanmartín e con ilustracións de Nuria Díaz.
Campo, Marica, “Do encoro ao coro”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 27/
El Progreso, “Opinión”, p. 15, “A tecelá en outono”.
Con motivo da realización e paralización do encoro en Navia de Suarna, lembra a Toño
Núnez, quen organizou un acto poético e musical reivindicativo.
Carballo, Xulio, “Navarro, precursor da BDG”, Sermos Galiza, n.º 348, “fóradeserie”,
“Da banda de acolá”, 30 maio 2019, p. 8.
Comentario da publicación do autor madrileño J. Navarro, que en 1947 comezara a
publicar en galego as tiras Cousas de Ugenio para El Correo Gallego.
Fraga, Antonio Manuel, “O Hayao, Agustín e un señor de Providence”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Crítica”, “A outra mirada”, “A firma invitada”, 15 febreiro 2019, p.
8.
Estuda a presenza de elementos lovecraftianos na literatura galega a través de figuras
como Agustín Fernández Paz ou Xabier P. Docampo. Céntrase, sobre todo, na persoa de
Agustín e volve relacionalo cun autor de latitudes moi dispares, neste caso o xaponés
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Hayao Miyazaki, afirmando que a obra destes dous creadores partilla ingredientes moi
forentosos, como a fascinación pola memoria ou a revisión dos roles de xénero.
Flowers, Margarito, “Novela y bestiario científico”, El Correo Gallego, “Gente”, 29
xaneiro 2019, p. 56.
Entre outras iniciativas culturais, informa da presentación da obra O bestiario científico
de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel Fraga, que obtivo o I Premio María Victoria
Moreno.
García, Montse, “Antonio Manuel Fraga”, La Vopz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 1 febreiro
2019, p. L7.
Informa sobre a presentación de Antonio Manuel Fraga, que presentará a publicación da
súa obra O bestiario científico de Anxos Nogueira.
_____, “Baldo Ramos y Pere Tobaruela”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 28 febreiro 2019, p. L10.
Indica que Baldo Ramos presentará o seu poemario Palabras sen ninguén / Palabras sin
nadie (2018), acompañado de Pepe Cáccamo, en Chan da Pólvora. Ao día seguinte, Pere
Tobaurela presentará no Museo Rosalía de Parón Auga e lume (2018), obra gañadora do
Premio Meiga Moira
_____, “Pere Tobaruela”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Libro”, 1 marzo 2019, p. L9.
Dá conta da presentación de Auga e lume de Pere Tobaruela, gañador do Premio Meiga
Moira de Literatura Infantil e Xuvenil. Destácase que haberá unha actuación de Ona
Tobaruela.
_____, “Cuentacuentos y talleres en la campaña de animación a la lectura”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 26 marzo
2019, p. L9.
Informa da campaña de animación á lectura do Concello de Santiago, na que salienta a
exposición sobre a última edición do Premio Compostela e as actividades para escolares,
como contacontos, obradoiros e visitas. Por último, lembra o prazo de presentación da
nova edición deste galardón.
_____, “Cantos e teatro de aperitivo para o Banquete de Conxo”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Recreación”, 3 maio 2019, p.
L10.
Informa sobre as actividades que se celebrarán no Banquete de Conxo que se celebrará
este ano, emulando á xuntanza realizada en 1856. Destácase a inclusión dunha breve
representación teatral así como un obradoiro de cantos de taberna.
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_____, “Cuentacuentos por el Día del Celíaco”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida social”, 28 maio 2019, p. L10.
Indica que As Cancelas organizou unha sesión de contacontos polo Día do Celíaco na que
se lle regalou aos asistentes o libro Uxío é celíaco
_____, “Charo Pita”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Publicaciones”, 23 novembro 2019, p. L9.
Anuncia a presentación de No país do vento, de Charo Pita na libraría Lila de Lilith.
_____, “Música, contacontos, xogos e teatro na Festa do Apego”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 13 decembro 2019,
p. L10.
Entre as distintas actividades, informa de terceira edición da Festa do Apego, na que
haberá contos, música, xogos e outras propostas.
Gómez, Cuca M., “Hoy puede ser un gran día”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 19 xaneiro 2019, pp. 62-63.
Entre outras actividades, informa da presentación na libraría Cronopios de O bestiario
científico de Anxos Nogueira, na que participará o autor Antonio Manuel Fraga, o
ilustrador Víctor Rivas e a editora Andrea Jamardo.
_____, “Bufonadas para el cuerpo”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 10 febreiro 2019, pp. 70-71.
Informa da presentación do cómic Intraterra un traballo colectivo de O Garaxe Hermético
no Arquivo Provincial
_____, “Emocionada con nuestro viaje”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Educación”, 17 abril 2019, pp. 58-59.
Entre outras actividades, informa da sesión de contacontos “Mario pensaba que o galego
non servía para nada” de Polo Correo do Vento na Casa Azul, dentro do programa Apego.
_____, “¡Quiero ser triatleta!”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, “Poesía”, 28 abril 2019, pp. 62-63.
Entre outras cuestións, comenta a festa infantil de poesía do alumnado de Kairós Aulas
de Aprendizaje, presentada por Fina Casalderrey.
_____, “Tiempo de sol y música”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 11 xullo 2019, pp. 58-59.
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Informa da presentación dos proxectos de fin de curso do alumnado do Curso Profesional
de Banda Deseñada de Garaxe Hermético, con Kiko da Silva ao fronte, que valorará os
cómics e outorgarase un galardón con contrato e edición da obra en Retranca Editora.
_____, “Reflexión entre burbujas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 9 novembro 2019, pp. 58-59.
Recolle que o escritor Fran Pérez mantivo un encontro co alumnado do IES Sánchez
Cantón sobre Cabalos e loobos (2015).
_____, “De conferencias y mesas redondas”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 20 novembro 2019, pp. 62-63.
Salienta a conferencia “Concibir un paxaro: a creación literaria para as aulas de Infantil”
a cargo da escritora Tamara Andrés, na que realizou un obradoiro literario sobre a
creación de historias.
Gómez Dorrego, Chus, “O meu boli rosa”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Non tes tu fe”, 5 febreiro 2019, p. 16.
Con motivo da publicidade dunha calculadora de Casio de cor rosa, dirixida ás mulleres,
lembra a obra Rosa Caramelo, de Adela Turín que conta a historias dunhas elefantas que
se rebelan contra a tiranía desa cor.
_____, “Meniña gaiteira”, Diario de Pontevedra, “Y Además”, “Non tes tu fe”, 5 marzo
2019, p. 16.
Reproduce unha adaptación do pomea “O inverno”, recollido no libro As catro estacións
(Galaxia, 2010) de Antonio García Teijeiro. Explica que esta versión en feminino foi feita
polas profresoras de infantil do centro escolar no que estuda a súa filla e continúa o atigo
falando da educación feminista dende o sistema educativo.
Jaureguizar, Santiago, “Temos un embigo cativo, pero precioso”, Diario de Pontevedra
/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 209, 8 decembro 2019, p. 8.
Entre outras reflexións persoais, recolle unha anécdota que lle contou Paco Martín cando
lle falou de que As cousas de Ramón Lamote foi traducido ao español e ao inglés polo
Departamento de Defensa estadounidense coa intención de que os soldados latinos lesen
literatura, e que tiveron dificultades para trasladar a palabra “chairego”.
M. Piñeiro, Xosé, “O trapecista de Bemposta”, Atlántico Diario, “Sociedad”, “O son do
Piñeiro”, 6 abril 2019, p. 53.
Fai lembranza da presentación de O trapecista da Malla de Rombos, de Alberto Canal na
Cidade dos Muchachos; e doutras iniciativas culturais, como o Museo da Asociación
Cultural Padre Silva.
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O. B., “Las tribulaciones de un vikingo en Galicia”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º 892,
“Cómics”, 28 xuño, p. 8/ La Opinión, “Saberes”, “Cómic”, 13 xullo 2019, p. 5.
Indica que Ulf de Jakobsland (Xerais, 2018), de Alberto Varela Ferreiro, reflicte a
presenza dos vikingos en Galicia na figura deste personaxe que fixo o Camiño de
Santiago. Comenta que o cómic se acompaña dun útil glosario e unha bibliografía
Outeiro, Mario, “As voces da auga’ de Ánxela Gracián”, El Progreso, “Opinión”,
“Tribuna política”, 29 marzo 2019, p. 32.
Informa da presentación, no Vello cárcere de Lugo, da última novela de Ánxela Gracián,
As voces da auga, gañadora do VIII premio Meiga Moira de Baía. Aproveita a alusión ao
evento para repasar a traxectoria desta autora, facendo referencia ao poemario Paisaxes
de pan (2013) e ao libro-homenaxe Doce cartas a María Victoria Moreno (Hércules
Editorial, 2018), e para facer unha recensión da súa última publicación.
Rodríguez, S. / Bugallal, I., “La pionera gallega del fútbol femenino”, Faro de Vigo,
“estela”, “Reportaje”, 24 marzo 2019, p. 6.
Faise unha semblanza biográfica de Irene González Basanta, considerada a primeira
muller futbolista de España, como recolle Anaír Rodríguez en Pioneiras (Xerais, 2018).
Rozas, Ramón, “A revolución xa ten 20 anos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
Además”, “Saga/Fuga”, 22 marzo 2019, p. 16.
Lembra os vinte anos do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra que nesta
edición trata de provocar unha gran revolución colectiva. Detalla as actividades que se
realizarán para fomentar a lectura na infancia e a homenaxe á lusofonía e a Antonio García
Teijeiro.
_____, “Revolución”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Foguetes verdes”, 6 abril 2019,
p. 82.
Comenta a vixésima edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra que se
dedica á temática da Revolución e que homenaxea a Antonio García Teijeiro. Ademais
describe e salienta a súa decoración e as distintas actividades organizadas, como
obradoiros, contacontos e espectáculos teatrais.
Vila, Sara, “A pegada do mestre”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y Además”,
“Ventureiras”, 24 outubro 2019, p. 14.
Lembra os primeiros versos de Rosalía co traballo que facía na escola de desciframento,
ademais da emoción e paixón pola literatura que se contaxiaba entre o alumnado e a
pegada emocional que deixan os bos mestres.
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VII.5.6 .PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Abelenda, Ana, “Marilar Aleixandre. ‘O que me gusta é ir polo monte”, La Voz de
Galicia, “Muy de cerca”, 11 xuño 2019, contracuberta.
Entrevista a Marilar Aleixandre na que, entre outras cuestións, explica o uso do galego e
o castelán; a disputa entre a Bioloxía e a escritura, aínda que en Abecedario das árbores
cada poema é unha letra do alfabeto celta e é unha árbore; e a reescrita que realizou en A
filla do minotauro, así como o coñecemento de clásicos como A Ilíada e a problemática
das mandas que xa anticipa en A cabeza de Medusa.
_____, “David. A. Álvarez. ‘Pippi parécese ao Quixote, son dous tolos que buscan a
xustiza universal”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “A la última”, 20 decembro 2019, p. 12.
Entrevista a David A. Alvárez, tradutor ao galego de Pippi Mediaslongas nos mares do
sur, quen explica os motivos que o levaron a traducir directamente esta obra e algunhas
cuestións lingüísticas, como a escolla do topónimo Vilapenela. Tamén considera a Pippi
unha nena empoderada, sen prexuízos e independiente “dunha maneira lúdica e
optimista” que fixo moito polo feminismo e a igualdade e que foi unha revolución no
contexto da época, salientando o seu hedonismo, a busca do lado positivo da vida, a
liberdade e o optimismo que reflicte.
Almodóvar, María, “O debuxante Kiko da Silva colle a testemuña do humor de Salas”,
El Correo Gallego, “Medios”, 24 xullo 2019, p. 45.
O debuxante Kiko da Silva explica os motivos polos que colabora co xornal con viñetas
humorísticas, recollendo a testemuña de Salas. Sinala que a súa traxectoria se basea no
traballo e que seguiu os consellos de Xaquín Marín, Siro, Pepe Carreiro e Miguelanxo
Prado, salientando proxectos como O Garaxe Hermético que contribúe a mellorar a BD
galega. Logo explica a complexidade que supón facer humor gráfico e o que achega na
sección “A silveira”, viñetas cun debuxo coidado con base na cor laranxa do álbum Nós
de Castelao que deitan unha ollada crítica sobre a realidade cotiá. Finalmente reivindica
o xornalismo de investigación e con opinión e análise para conservar a prensa diaria en
papel.
Calveiro, P., “É moi complicado vivir da cultura”, La Voz de Galicia, “Compostelanos
en su rincón”, 10 xuño 2019, contracuberta.
O músico Paco Nogueiras lembra a súa infancia en Conxo, a creación da asociación
cultural Arco da Vella, o debut como gaiteiro nas festas, a pertenza ao grupo de teatro Os
Quinquilláns, os inicios como compositor e as actuacións realizadas con Brinca vai! e
Radio Bule Bule
Fernández, Elisabet, “Avelino Jácome. ‘A Galicia interior e os nenos de aldea merecen
unha homenaxe”, La Región, “Ciudad”,31 xaneiro 2019, p. 15.
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Con motivo da presentación no Liceo de As andrómenas e outros contos, libro
autobiográfico, o autor Avelino Jácome explica que se trata dun relato da infancia ao
redor da emigración, abordada de forma melancólica, na que se homenaxea aos nenos da
aldea.
López, Belén, “Anémona del Río ‘Gústame rir das cousas da vida”, Diario de
Pontevedra, “A última”, 23 decembro 2019, contracuberta.
A debuxante Anémona del Río explica o xermolo e o título de A proba da auga, Premio
de Banda Deseñada O Garaxe Hermético, no que achega contidos científicos de forma
divertida e intrigante a través dunha moza protagonista, ao igual que en Tam. Tamén
explica as influencias do manga no debuxo, a falta de visibilidade das creadoras, o
proxecto de continuidade de Tam e a importancia de terse formado na escola O Garaxe
Hermético.
Lopo, Mónica L., “Descoñecido Ourense”, La Región, “Vida”, n.º 2.398, “En confianza”,
9 xuño 2019, pp. 2-3.
O autor de O segredo das Burgas, Andrés Pombo, comenta que se inspirou en datos reais
e en lendas de meigas e demos, empregando o Dicionario dos seres míticos galegos e
visitando o Centro de Interpretación das Burgas para documentarse. Logo explica a maxia
que conteñen as Burgas e os ingredientes do seu libro para atrapar o lector: misterio,
referencia a lugares coñecidos, acción, drama e humor. Finalmente apunta que está a
escribir a segunda parte.
Otero, Selina, “Francisco Castro. ‘Quen falla non é a escola, é a sociedade; hai un claro
divorcio”, Faro de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 395, “Lecturas emocionantes”, 18
xuño 2019, p. 7.
Logo de apuntar o tema de Iridium, o autor fala sobre as consecuencias físicas do Dano
Cerebral Adquirido, doenza que sofre a protagonista da obra; a imprevisibilidade da vida
que se reflicte, o costume de etiquetar ás persoas e a perda de valores.
Palomanes, Paula, “Cándido Paniagua Pousa. ‘Me gusta la magia de la lagoa y el misterio
de cidade de Antioquía”, La Región, “A Limia”, “Personaje del día”, 30 xaneiro 2019, p.
25.
Conversa co novelista sobre a súa obra, na que comenta como xurdiu a publicación do
seu primeiro libro, aquilo que destacaría da historia, a elección do xénero policíaco e se
volvería a situar unha futura novela na Limia.
_____, “Javier Domínguez Pérez. ‘La serra de san Mamede es la gran desconocida en
Ourense”, La Región, “A Limia”, 29 setembro 2019, p. 34.
Entrevista a Javier Domínguez Pérez, autor de Naturizo, sobre a idea desta colección de
libros ambientada na Serra de San Mamede e sobre a función educativa das obras, que
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veñen acompañadas de cadernos de actividades, manualidades e exercicios de
comprensión. Fai alusión tamén Onde está lusco, obra na que unha cría de lobo se extravía
e que fomenta valores como a amizade, o respecto polo medio ambiente e o
compañeirismo.
Salgado, Daniel, “Ledicia Costas. ‘A literatura ten que axudar a comprender a sociedade
en que vivimos”, Sermos Galiza, n.º 350, “fóradeserie”, 13 xuño 2019, pp. 4-5.
Entrevista a Ledicia Costas, na que fala sobre a súa última obra, Infamia e sobre a súa
traxectoria na literatura infantil e xuvenil, na que adoita prevalecer o compoñente
fantástico, fronte ao estilo realista da súa narrativa para adultos.
Varela, Lourdes, “María Solar. ‘A miña patria está na fantasía, na invención en ser
soñadora”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Entrevista”, 28 marzo 2021, p. V.
Entrevista a María Solar logo de publicar Quokka Moka, o seu novo libro destinado a
público infantil. Fala sobre a mensaxe que pretende transmitir, sobre a que ten nela pegada
a literatura infantil, sobre os prexuízos asociados a este xénero.
Viqueira, Julia, “Kiko da Silva ‘Temos unha industria feble e os índices de lectura non
axudan a que se fortaleza”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”, 17 xullo
2019, p. 10.
O director de O Garaxe Hermético explica a situación que viven os debuxantes galegos e
españois, centrados na tradución das súas obras e na busca de mercado internacional.
Indica que a nivel creativo estase nun bo momento, mais aínda non se recuperou a nivel
económico, xa que hai unha industria feble e baixos índices de lectura. Sinala que a banda
deseñada para adultos está normalizada, mais hai que centrarse en producir para a
infancia. Tamén explica o proxecto no que está a traballar, un relato de ciencia ficción
cotiá que bebe de lendas, para descubrir o marabilloso que é o mundo.
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VII.5.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, PRESENTACIÓNS E
ESCRITOS VARIOS
A. P., “Davila y Gogue arrancan sonrisas en Redondela”, Faro de Vigo, “Redondela”,
“Área Metropolitana”, “Redondela. Soutomaior. Pazos de Borbén. Fornelos de Montes”,
11 maio 2019, p. 12.
Comenta a inauguración dunha exposición do Faro de Vigo que leva a Redondela as
mellores viñetas dos distintos humoristas gráficos que colaboran con este xornal, con
especial atención a Luis Davila e Gogue.
Abascal, María, “Os Bolechas conciencian sobre a xestión dos residuos electrónicos”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 xuño 2019, p. 33.
Informa do programa de sensibilización en materia de reciclaxe de residuos de aparellos
electrónicos e eléctricos en 24 dos concellos máis poboados de Galicia. No marco desta
campaña, Os Bolechas percorreron xa 350 colexios de educación infantil e primaria de
toda Galicia propoñendo actividades de concienciación.
Abelenda, Ana, “Galicia non se entende sen Valle”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 24 maio
2019, pp. 1-3.
Nun artigo sobre Valle Inclán, fai alusión á obra A cabeza do dragón.
_____, “¿Qué van a leer este verano?”, La Voz de Galicia, “Fugas”, 28 xuño 2019, pp.
1-2.
Seis autores escollen tres títulos cada un como recomendacións literarias para ler no
verán. Inma López Silva recomenda, entre outros, O último barco, de Domingo Villar.
Entre os elixidos por Domingo Villar están The making of, de Xavier Alcalá. Amador
Castro recomenda Infamia, de Ledicia Costas e Scórpio, de Ricardo Carvalho Calero.
Antía Yáñez selecciona O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel
Fraga, Marafariña, de Miriam Beizana Vigo e Feminismos na literatura infantil e xuvenil
en Galicia, de Montse Pena Presas. Rosa Aneiros amenta Todo isto antes era noite, de
Lucía Aldao e Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas. Pola
súa parte, Héctor Cajaraville, recomenda, entre outros A asasina, de Alexandros
Papadiamandis e O último barco, de Domingo Villar.
_____, “Monstruos que se ‘comen’ a los niños”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
20 decembro 2019, p. 4.
Repasa as novidades editoriais que teñen os monstros como protagonistas, caso de El
monstruo de colores, de Anna Llenas, e Los monstruos también lloran, de Guillaume
Duprato, que axudan a identificar as emocións; o álbum clásico Onde viven os monstros,
que é unha viaxe á imaxinación; a colección de humor Agus y los monstruos, o libro de
coñecemento El gran libro de los monstruos, de Pau Clua; a historia sobre diversidade
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Monstro Rosa, de Olga de Dios, a historia de medo O grúfalo, e finalmente ¡Fuera de
aquí, horrible monstruo verde!, de Ed Emberley.
Arias, Cristina, “A biblioteca de Vilalba recibirá 7.000 libros da colección de Fernández
Paz”, El Progreso, “A Chaira”, 25 agosto 2019, p. 15.
Indica que a biblioteca municipal de Vilalba recibirá unha doazón de 7000 libros da
colección persoal do escritor Agustín Fernández Paz e que o Concello habilitará unha sala
para estas obras, que se poñerán a disposición da veciñanza.
B. Y., “A Illa celebrará as Letras con dornas, a historia do Céltiga, encontro de corais e
sesións de teatro”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 3 maio 2019, p. 12.
Recolle a programación posta en marcha polo Concello de A Illa de Arousa para celebrar
o mes das Letras Galegas, informando da posta en escena de diversos espectáculos para
o público familiar, actuacións de grupos corais ou presentacións de libros.
Baena, Ana, “A cor violeta conquista a literatura”, Atlántico Diario, “Vigo”, 18 febreiro
2019, p. 9.
Artigo sobre o feminismo presente na literatura, no que amenta o libro destinado a
lectorado xuvenil A balada dos unicornos, escrito por Ledicia Costas.
Becerra, Marta, “El cómic cuenta cómo fue la historia”, El Progreso, “Lugo”, 5 maio
2019, p. 11.
Faise eco da programación de banda deseñada histórica en Lugo, que inclúe un faladoiro
de Miguel Fernández, un obradoiro de debuxo de personaxes medievais de Víctor
Boullón e un contacontos de Avelino González.
C. G., “Os estudantes son lectores moi curiosos e non lles dá vergoña perguntar”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 27 marzo 2019, p. 11.
Comenta o encontro de Marcos Calveiro co alumnado do IES A Xunqueira I no que
presentou a súa novela O xardiñeiro dos ingleses, Premio García Barros 2017.
C. M., “A Axencia de Lectura de Meiro comentará o último de Antonio M. Fraga”, Diario
de Pontevedra, “Marín. O Morrazo”, 20 xaneiro 2019, p. 23.
Apunta que no novo club de lectura se comentará O bestiario científico de Anxos
Nogueirosa, de Antonio M. Fraga, I Premio María Victoria Moreno de Literatura
Xuvenil.
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Castiñeiras, Sofía, “Os Bolechas ‘comen’ sen glute”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
9 abril 2019, p. 39.
Anuncia a publicación dun novo conto dos Bolechas O oso celíaco de Sonia para achegar
esta enfermidade á cativada de forma amena e divertida. Indica que colaboran a
Asociación de Celíacos de Galicia e Mercadona coa editorial Bolanda para editar 1000
exemplares
Castro, Raquel, “Trátase de entender que cada un é dono da súa vida”, Faro de Vigo,
“Faro da educación”, n.º 393, “Lecturas emocionantes”, 21 maio 2019, p. 7
Resume o argumento da peza teatral A formiga fóra do carreiro coa que se busca dar a
entender que cadaquén é dono da súa vida. Indica que se trata dunha revisión da fábula
tradicional en forma de teatro cun único obxecto escénico, a arañeira, e dous actos.
Ademais comenta que se rompe coa cuarta parede, facendo que os espectadores se
convertan en habitantes da fraga nunha noite de circo. Por último, reivindica o uso do
teatro no ensino.
Corderi, Modesto, “Necesitamos más pedagogía teatral en las aulas”, La Región, “Xornal
Escolar”, “de que se fala”, 16 outubro 2019, p. 8.
Reivindica a pedagoxía teatral nas aulas con uso de técnicas performativas co obxectivo
de que o alumnado se sinta protagonista activo, ao tempo de que aprenda mellor a materia,
como reflicte o estudio DICE da UE que indica que, ademais de adquirir moitas
competencias estratéxicas, facilita a aprendizaxe lingüística e traballa as emocións.
Cuba F., Ana, “Los alumnos del IES de Cedeira avisan: ‘Seguiremos facendo versos”,
La Voz de Galicia, “Sociedad”, 18 maio 2019, p. 26.
Comenta que o alumnado de 4º da ESO do IES Punta Candieira de Cedeira celebrou unha
festa pola liberdade de expresión e a convivencia, logo de que a Consellería de Educación
censurase un dos poemas realizados nun obradoiro dirixido por Carlos Negro que
fomentaba o odio.
Cheda, Pilar, “Ler é vivir sen límites”, El Progreso, “Revista”, “Lecturas”, 20 xullo 2019,
p. 27.
Nunha serie de recomendacións literarias, amenta A vaca que subiu a unha árbore, A
ovella que chcou un ovo e O crocodilo ó que non lle gustaba a auga, de Gemma Merino;
Mil cousas poden pasar, de Jacobo Fernández Serrano; Super pataca, de Artur Laperla;
e Mariña, de Isabel Somoza.
_____“O reto de educar”, El Progreso, “Revista”, 23 novembro 2019, pp. 2-4.
Salienta o labor de innovación do profesorado que tenta converter a aprendizaxe nunha
experiencia inolvidable, caso da docente de música Sandra Tenreiro do IES Poeta Díaz
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Castro de Guitiriz, quen emprega a música como ferramenta para tratar temas de
actualidade, como a violencia de xénero, interpretando o poema “Voces sen voz” de Luz
Campello o día 25 de novembro, ademais de investigar a situación das mulleres no
pasado.
D. G., “Os Bolechas enseñan a los niños qué es la enfermedad celíaca”, ABC, “Galicia”,
9 abril 2019, p. 57.
Anuncia que a Asociación de Celíacos de Galicia e Mercadona presentaron un conto
infantil sobre a enfermidade celíaca protagonizado polos Bolechas, con ilustracións cheas
de cor, co obxectivo de achegar esta enfermidade á cativada de forma amena e divertida.
Indica que a edición será de 1000 exemplares e que se mostra esta doenza a través das
actividades cotiás que realiza a nena protagonista que é celíaca
David, Juan, “Homenaxe dos escolares ao Día da Auga, da Árbore e da Poesía”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 21 marzo 2019, p. 36.
Indica que na celebración do VII Día da Auga, da Árbore e da Poesía, celebrado na Ínsua
dos Poetas no Carballiño, participaron máis de 350 alumnos da comarca e do colexio
convidado CEIP Foxo da Estrada. Comenta que Román Rodríguez, conselleiro de
Cultura, instou ao alumnado a conservar, valorar e coidar o legado ecolóxico e cultural
e a ler moito, para ampliar a herdanza literaria e poética de Galicia. Tamén comenta que
o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, descubriu a escultura “Kalíope”
de Acisclo Manzano e remarcou a necesidade de falar a lingua galega.
ECG, “Peque Peixe difunde o nome dos animais mariños entre os nenos”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 3 maio 2019, p. 37.
Informa da presentación na lonxa de Burela do proxecto “Peque Peixe” da Consellería de
Cultura e Turismo que pretende formar na terminoloxía mariñeira galega á cativada de 3
a 15 anos. Comenta que o material didáctico se pode descargar da web
www.pequepeixe.gal e que o alumnado tamén visitou a lonxa guiado polos Bolechas.
_____, “Kiko da Silva impartiu unha conferencia en Vilagarcía”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 2 novembro 2019, p. 38.
Explica que no Festival Curtas de Vilagarcía Kiko da Silva analizou a evolución do
mercado galego da banda deseñada, adiantando a publicación de Pinturas de guerra, de
Ángel de la Calle e as novas obras de Miguelanxo Prado: Amani e a triloxía O Pacto de
Letargo.
_____, “Gálix decide nomear socia de honra 2019 á crítica María Jesús Fernández”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 2 novembro 2019, p. 38.
Informa de que a xunta directiva de Gálix decidiu por unanimidade nomear socia de honra
2019 á experta en literatura infantil e xuvenil María Jesús Fernández, quen é socia
fundadora da agrupación e colaboradora en distintas revistas, caso de CLIJ, Peonza,
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Platero e Fadamorgana, entre outras. Finalmente, comenta que no acto de entrega na
librería Lume da Coruña realizará a laudatio o ilustrador Xosé Cobas e se lle fará entrega
dunha escultura de Noemí López.
E. O., “Poemar el mar’, del vigués García Teijeiro, entre los veinte mejores libros en
español del último año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 xaneiro 2019, p. 36.
Salienta que o poemario Poemar el mar, de Antonio G. Teijeiro foi escollido pola
Fundación Cuatrogatos entre os vinte mellores libros en español, porque se trata dunha
obra sensorial e evocativa que mostra os distintos rostros do mar con diversas linguaxes
(do lirismo á melancolía, o xogo musical e o humor). Tamén dúas obras de Ledicia
Costas, La señorita Bubble e El corazón de Júpiter, foron seleccionadas entre os cen
títulos recomendados. Indica que todas estas obras foron orixinariamente publicadas en
galego por Edicións Xerais de Galicia.
_____, “Un filólogo vigués publica a tradución ao esperanto de ‘Vento ferido’ de
Casares”, Faro de Vigo, “Faro verano”, “Sociedad”, 25 xullo 2019, p. 38.
Comenta que co título Vundita vento, o filólogo Susos Moinhos publicou na editorial
Espero de Eslovaquia a tradución ao esperanto de Vento ferido, de Carlos Casares, cun
emotivo limiar de Hakan Casares Beng e un estudo introdutorio de Iolanda Galanes.
Ademais alaba a colaboración da Fundación Carlos Casares e sinala que tamén traduciu
o libro de relatos A ferida, de Begoña Paz.
Elvira, Sol, “Lalín le rinde homenaje a Neira Vilas con una muestra en la biblioteca”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa”, 6 novembro 2019, p.
32.
Informa que o Concello de Lalín se suma aos actos conmemorativos do Día de Neira
Vilas acollendo na biblioteca municipal Varela Jácome unha exposición sobre o autor,
dedicada á súa vida e obra.
Estévez, Claudina, “Touro converteuse na capital galega do teatro escolar onte”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago”, 1 abril 2019, p. 21.
Indica que en Touro tivo lugar o IX Festival Galego de Teatro Escolar do municipio, no
que participaron máis de 200 actores e actrices procedentes de aulas de Touro, Laxe, Palas
de Reis, A Estrada e Santiago. A sesión comezou na aldea de Brandelos cunha ruta teatral,
musical e poética co gallo de achegar aos rapaces ao mundo rural. Seguiu co espectáculo
“Vogando nos contos”, obra colectiva que fomenta valores como a paz, a tolerancia, o
diálogo, a humildade e o respecto. Finalizou esta actuación coa Banda de Música Isabel
II.
Fandiño Soto, Carlos e Pérez Rial, Marcos, “Don Uregama”, Diario de Pontevedra,
“Cómic”, “reviSta!”, n.º 983, 7 decembro 2019, p. 15.
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Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Don Uregama”.
_____, “Don Uregama”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 984, 14
decembro 2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Don Uregama”.
_____, “Don Uregama”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 985, 21
decembro 2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Don Uregama”.
_____, “Don Uregama”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 986, “O garaxe
hermético”, 28 decembro 2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Don Uregama”.
F. D., “Contacontos, bodegas, artesanía y gastronomía”, La Región, “III Festival do viño
da Ribeira Sacra”, “Participantes”, 4 xullo 2019, p. 4.
Salienta entre as actividades do III Festival do viño da Ribeira Sacra dous contacontos
infantís con Anxo Moure e Brais Moure.
F. F., “Os Bolechas llegan a Vilagarcía con su campaña de reciclaje de residuos
electrónicos”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 24 xullo 2019, p. 5.
Faise eco da campaña de reciclaxe dos Bolechas sobre residuos electrónicos que terá lugar
en Vilagarcía para fomentar o seu bo uso, na que haberá xogos interactivos.
Fernández, Elisabet, “Escolares e universitarios honran a Rosalía de Castro”, La Región,
“Ourense”, 26 febreiro 2019, p. 9.
Indica que escolares e universitarios celebraron o Día de Rosalía na Biblioteca do Campus
de Ourense, impulsado pola Facultade de Educación, recitando poemas e lendo un
manifesto, ademais de poder degustar un caldo.
Fernández, Laura, “Una gincana infantil divulgará la labor periodística de Curros”, La
Región, “Celanova”, 23 marzo 2019, p. 30.
Presta atención ás iniciativas culturais da Fundación Curros Enríquez para o público
infantil, caso dunha gincana que dará a coñecer a traxectoria e labor xornalística do
escritor e o certame de relatos xornalísticos.
Fernández, S., “Las novelas de Ledicia Costas y Domingo Villar triunfan en casa”,
Atlántico Diario, “Verano”, 24 agosto 2019, p. 9.
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Artigo sobre a literatura que máis triunfa entre os vigueses no verán, no que amenta O
último barco, de Domingo Villar; Infamia, de Ledicia Costas; e Camiñar o Vigo vello, de
Pedro Feijoo. Entre os títulos de literatura infantil, destaca O monstro de cores e Os
fantasmas non petan na porta. Destaca tamén libros “de corte feminista”, como
Pioneiras, de Anaír Castillo.
Fernández Fernández, Jorge, “O trileiro”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 974,
“Cómic”, 5 outubro 2019, p. 13.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O trileiro”.
_____ “O trileiro”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 975, “Cómic”, 12 outubro 2019,
p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O trileiro”.
_____ “O trileiro”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 976, “Cómic”, 19 outubro 2019,
p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O trileiro”.
_____ “O trileiro”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 977, “Cómic”, 26 outubro 2019,
p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O trileiro”.
_____ “O trileiro”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 978, “Cómic”, 2 novembro
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O trileiro”.
Filgueira, E, “Identificarse co galego desde o berce”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“cultura”, 22 febreiro 2019, p. 9.
Indica que o Centro Internacional da Farixa en Ourense festexou o Día Internacional da
Lingua Materna cos máis pequenos con disfraces, cancións e xogos. Cantaron en galego
co grupo Puño Puñete, a cargo de Andrea Bayer e Davide González, de Baobab Teatro.
Fraga, Xesús, “Federico Fernández repasa vinte anos de ilustración nunha mostra en
Vigo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28 marzo 2019, p. 34.
Describe a traxectoria artística de Federico Fernández, Premio Nacional de Ilustración en
2002, a través da mostra no Halcón Milenario, salientando a dimensión lúdica, caso do
“xogo visual” que fai en Balea.
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_____, “Quen ten un libro ten un tesouro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “La fiesta de la
palabra”, 23 abril 2019, p. 32.
Nun artigo sobre bibliotecas que gardan volumes con alto valor simbólico e emocional,
améntase a segunda edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro e O lobo lelo,
conto universal vertido ao galego por Xohana Torres en 1979.
_____, “Entre as tapas dos libros mellor editados”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2
novembro 2019, p. 32.
Salienta os dous premios nacionais na categoría infantil e xuvenil do Ministerio de
Cultura recibidos pola editorial Kalandraka coas obras Cándido e os demais, de Fran
Pintadera e Christian Inajara, e Cara de velocidade, de Marga Tojo, respectivamente
galardoados co Premio de Álbum Ilustrado Compostela e o Cidade de Orihuela de poesía.
Logo, explica o proceso editorial que seguen para a edición, salientando a busca de
ilustrador e a dimensión física.
García, Montse, “Francisco Castro”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, 30 outubro 2019, p. L10.
Indica que o 30 de outubro o escritor e director xeral de Galaxia, Francisco Castro,
presentará Iridium na Biblioteca Pública Ánxel Casal.
García, Yolanda, “Titiriteiro. ‘O títere responde a algo moi antigo”, La Voz de Galicia,
“Oficios tradicionales gallegos”, 25 setembro 2019, contracuberta.
Salienta o oficio tradicional de titiriteiro a través de Tom Arenas e a súa compañía
Mircromina Títeres, repasando a súa traxectoria profesional, con cinco espectáculos de
corte tradicional.
Giráldez, José Miguel, “López-Barxas publica un relato sobre Pedrayo”, El Correo
Gallego, 7 xaneiro 2019, p. 26.
Informa da publicación, grazas a Teófilo Edicións e a Deputación de Ourense, dun relato
sobre a vida e obra de Otero Pedrayo, Historia de Ramón, ilustrado por Isabel Pintado.
Salienta que López-Barxas ofrece unha mirada emotiva a través de textos breves escritos
con “fondura poética”, centrándose na relación entrañable entre o home e unha árbore e
na escolla de termos oterianos. Tamén demanda esforzos para aumentar o seu
recoñecemento internacional.
Gómez, Chus, “Moito mellor que unha tablet”, Diario de Pontevedra, “Mini Diario”, n.º
669, “Reportaxe”, 5 outubro 2019, p. 2.
Destaca a importancia da biblioteca da EEI Concepción Crespo Rivas para o fomento
lector, pois conta con máis de 4000 volumes, entre eles A que sabe a lúa? e A tartaruga
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que non lle gustaba durmir. Indica que abastece as aulas de volumes para os seus
proxectos.
_____, “Quen quere ser unha elefantiña rosa?”, Diario de Pontevedra, “Mini Diario”, n.º
671, “Reportaxe”, 19 outubro 2019, p. 2.
Dá conta do labor realizado por unha docente do CEIP A Xunqueira I a prol da igualdade,
cunha serie de accións como a lectura dos contos Rosa caramelo e Monstro rosa e o
posterior debate que suscita.
Gómez, Cuca M., “Ante los bajones, mucha actividad”; Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 9 maio 2019, pp. 58-59.
Informa da posta en marcha da iniciativa ‘Teatro en valores, Valores no Teatro’ na cidade
de Pontevedra no marco da celebración do programa ‘Maio, mes da lingua’.
_____, “Rillando rillando llega el lunes”; Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 17 xuño 2019, pp. 46-47.
Entre outras actividades culturais, informa da representación da obra Os Reis Caóticos na
aula municipal infantil de teatro A procura do tesouro.
Huerta, María de la, “Galicia no ADN, e tamén no DNI”, La Opinión, “Sociedad”, “Os
nomes, partes do patrimonio galego”, p. 36-37.
Nun artigo sobre nomes galegos, cinco personaxes destacados de deiferentes ámbitos
comparten os seus testemuños. Saleta Goi, explica o interese do seu avó para poñerlle o
seu nome e menciona que garda unha estampa da Santa Saleta que lle regalou Vicente
Risco. Pola súa parte, Ledicia Costas, menciona que cando recibiu o Premio Nacional de
Literatura Infantil e Xuevnil, polo libro Escarlatina a cociñeira defunta, chamárona
“Leticia” e tivo que explicar que o seu nome era galego.
J. C., “Os Bolechas’ hablarán de igualdad en O Barco”, La Región, “Valdeorras”, 3 abril
2019, p. 24.
Indica que os populares personaxes dos Bolechas centrarán a campaña de promoción da
igualdade e contra a violencia de xénero da Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e
Sanidade do Barco. Lembra que xa protagonizaran un conto sobre medio ambiente,
localizado nesta vila.
J. M., “Obradoiros a prol da igualdade na vila camariñana”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Costa da Morte”, 22 outubro 2019, p. 34.
Con motivo do Día da Biblioteca, o centro de lectura de Camariña propón un obradoiro
de dinamización lectora para nenos e nenas de entre 2 e 12 anos. O primeiro obradoiro
comeza coa proposta A faábrica de corazón de papel recilado, de Anxo Moure, seguido
de Iguais, diferentes, de Manuel Solla.
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J. M. R., “Encontro literario no fin do camiño con Xosé María Lema”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 17 maio 2019, p. 34.
Faise eco do encontro de Xosé María Lema co alumnado de 3º e 4º da ESO do IES Fin
do Camiño para falar da ambientación, personaxes e fraseoloxía presentas na súa novela
Costa do Solpor. O regreso da Illa do tesouro.
J. R., “Obradoiros infantís e contacontos nas bibliotecas amienses todo o mes”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. Ordes”, 16 outubro 2019, p. 30.
Describe a programación de actividades das bibliotecas de Ames, entre as que haberá
sesións de contacontos para nenos de 3 a 8 anos, o obradoiro creativo “Constrúe o teu
propio superheroe ou superheroína” e o conto teatralizado Lembranzas da Carolina da
compañía Menos dá unha pedra.
Jaureguizar, “Solar. ‘Un dos nenos que levaron a vacina da varíola a América era de
Lugo”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 15 marzo 2019, p. 65.
Resume o argumento da novela xuvenil Os nenos da varíola, de María Solar, que centrou
o faladoiro dunha das sesións das Catas literarias; e salienta o labor de documentación da
escritora.
L. F., “El artista Manel Cráneo atrapa a los alumnos en la segunda jornada del II Festival
de Novela Negra”, Diario de Arousa, “O Grove”, 22 febreiro 2019, p. 14.
Comenta que na segunda xornada do II Festival Montenegro, Arte e Novela Negra do IES
Monte da Vila o ilustrador Manel Cráneo achegou ao alumnado distintas técnicas de
debuxo nun obradoiro de banda deseñada. Tamén informa da entrega de premios do
concurso de relato curto FR e da lectura dos gañadores.
Lage, Juan José, Ocampo, Carlos, “Tomi Ungerer, un clásico da narración e a ilustración
infantil”, La Voz de Galicia, “la voz de la escuela”, n.º 1.212, “31.ª semana de la prensa
en la escuela”, 13 marzo 2019, p. 6.
Homenaxéase o narrador e ilustrador Tomi Ungerer, un clásico da literatura infantil,
destacando que recibiu o premio H. C. Andersen de Ilustración en 1998 e que foi o
primeiro embaixador para a infancia e a educación do Consello de Europa pola súa loita
pola tolerancia, xustiza e humanismo. Coméntase que con Os tres bandidos introduciu o
dominio da cor negra nas ilustracións infantís como marca da casa e que desmitificou os
personaxes marxinados en moitas das súas historias, cun humor “caústico e cruel”. Logo,
reséñanse cinco das súas obras. De Os tres bandidos salienta a combinación de intriga,
medo, final feliz e imaxes en branco e negro, cunha evidente homenaxe ao conto de
Carapuchiña. De Las aventuras de la familia Melops, describe o argumento das cinco
aventuras que tratan valores como a solidariedade, a colaboración, o optimismo e a
superación. Considera Ningún beso para mamá un libro innovador polo emprego das
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cores negras e polo estilo provocador desta crónica irónica do exceso de maternalismo.
Indica que Allumette é unha versión de “A vendedora de mistos” de Andersen que critica
o consumismo, o egocentrismo dos podentes, o oportunismo dos políticos... Por último,
Emilio é unha historia de amizade por riba das diferenzas con predominio dos tons verdes
sobre fondos limpos nas ilustracións cheas de detalles.
Lage, Juan José, Sánchez, Olalla, “Para exercitar a mente no verán”, La Voz de Galicia,
“la voz de la escuela”, n.º 1.224, “literatura”, 19 xuño 2019, p. 6.
Recoméndanse lecturas de verán. Entre as propostas da literatura infantil e xuvenil galega
cítanse: a banda deseñada Branco (Xerais), de Xosé Tomás; Viaxeiros (Factoría K), de
Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández; Non trabes na lingua (Galaxia), de Antón Cortizas;
Novo mundo. Isabel Zendal na expedición da vacina (Bululú, 2018); Aplicación
instantánea (Xerais, 2018), de Carlos Negro; e Quero peixe!, de Áslaug Jónsdóttir, do que
se destaca que as vivas ilustracións reforzan a emoción da protagonista da historia, creada
para interactuar cos máis novos.
López, Belén, “2018: o ano das lecturas violeta”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 6 xaneiro 2019, p. 10.
Repasa os libros máis vendidos en 2018 nas librarías de Pontevedra, salientando a
temática feminista e a reivindicación da igualdade, como fíos condutores. Así de literatura
infantil e xuvenil en galego indica que os libros más demandados foron as aventuras de
Pippi Mediaslongas (Kalandraka), Os sete cabritos (OQO) e Xinfu na maldición
guauchuky (Xerais), de Adrián Morgade. Ademais adianta as novidades de 2019: A
furgoneta branca, de Fina Casalderrey e Memoria do silencio, de Eva Mejuto.
_____, “Herdeiros de María Victoria”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”,
12 xaneiro 2019, p. 12.
Informa da presentación na libraría Cronopios do volume gañador da primeira edición do
Premio María Victoria Moreno, O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, escrito por
Antonio Manuel Fraga e ilustrado por Víctor Rivas. Sinálase que a editorial Urco tamén
publicará as dúas obras que resultaron finalistas do certame: o poemario Irmá Paxaro, de
Tamara Andrés, e a obra de narrativa Be Water, de Antía Yáñez.
_____, “Viaxe a ‘Intraterra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”·, “Ciudad”, 9 febreiro
2019, p. 13.
Informa que o alumnado da escola O Garaxe Hermético participa na elaboración dunha
mesma historia, o cómic Intraterra, que se presentou no Arquivo Provincial de
Pontevedra.
_____, “Rebeládevos!”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”·, “Ciudad”, “Salón do
libro”, 24 marzo 2019, p. 9.
Describe o acto do vixésimo aniversario do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra que este ano convida a literatura lusófona baixo o lema “Rebeládevos!” e que
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homenaxea ao escritor vigués Antonio García Teijeiro, quen cre no poder transformador
da poesía. Finalmente indica que se celebrarán contacontos, obradoiros, presentacións e
a estrea de Mai Mai da compañía Baobab.
_____, “A ‘Alegría!’ chega ao Salón do Libro de Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 6 abril 2019, p. 12.
Apunta que a residencia da terceira idade de Campolongo acollerá o espectáculo Alegría!
de Sergio Tannus e Marta Bravo, baseado no libro disco homónimo que promove a
amizade, gratitude, empatía, tolerancia e respecto polas diferenzas. Indica que asistiron
alumnado do CEP Campolongo para buscar interacción interxeracional.
_____, “Cantos de balea no Centro Sur”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
9 novembro 2019, p. 16.
Entre a oferta de obradoiros municipais para a cativada do Concello de Pontevedra,
informa dos obradoiros de animación á lectura “A hora do conto” e de expresión
dramática “Á procura do tesouro” de Teatro Migallas, que terán lugar no Pazo da Cultura.
_____, “Kalandraka se hace un hueco en Shanghai”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 21 novembro 2021, p. 9.
Indica que a editorial Kalandraka acaba de participar por primeira vez na Feira
Interenacional do Libro Infantil e Xuvenil de Shanghai, celebrada do 15 ao 17 de
novembro.
_____, “A cultura galega ponse a enxoito”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 23
novembro 2019, p. 45.
Faise eco da celbración do Culturgal, explicando que, entre os grandes nomes da cultura
galega, pasarán polo festival figuras como Miguelanxo Prado, Ledicia Costas, Oliver
Laxe, Marful, Chévere, Quico Cadaval, Dios Ke Te Crew, Tanxugueiras e Xurxo Souto.
Tamén menciona o espazo infantil, por onde pasarán María Fumaça, Mamá Cabra e Xoán
Curiel, entre outros.
_____, “Pontevedra abriga a Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”,
“Culturgal 2019”, 1 decembro 2019, pp. 6-7.
Informa das presentacións de libros no Salón do Libro de Pontevedra: Ardora, de Beatriz
Maceda; Herba de namorar, de María do Cebreiro; Pippi Mediaslongas; Frankenstein,
traducido por Samuel Solleiro; Os homes explícanme cousas, de Rebecca Solnit; Dez
gatiñas viaxeiras, de Eva Mejuto e ilustrado por Víctor Rivas; Be Water, de Antía Yáñez;
e Amani, de Miguelanxo Prado.
_____, “O Salón do Libro homenaxeará a Helena Villar e a Kiko da Silva”, Diario de
Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”, 21 decembro 2019, p. 14.
Subliña a homenaxe a Helena Villar e a Kiko da Silva no XXI Salón do Libro Infantil e
Xuvenil de Pontevedra, que se celebrará ente o 6 e o 27 de marzo co eixo do humor e
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Italia como país convidado. Achega ademais unha breve biografíaa dos creadores, citando
as súas achegas máis salientables á LIX galega.
López, Gustavo, “Santiago se convierte en la ‘capital mundial’ de la literatura infantil y
juvenil”, “Santiago”, 9 xuño 2019, p. 21.
Dá conta das actividades celebradas no seminario/workshop internacional da Rede
Temática LIJMI no Centro Ramón Piñeiro, que reuniu a especialistas de España,
Portugal, Brasil, México e Uruguai. Indica que se presentou o monográfico Nenez-vellez
na LIX (Xerais) e que se definiu a proposta temática do 2020, dedicada ao Camiño de
Compostela na LIX.
López, Uxía, Gómez, Joel, “Rosalía renace en todos os galegos”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Área Metropolitana”, 23 febreiro 2019, p. L7.
Comenta que na segunda Gala Rosaliana organizada polo Concello de Padrón, en
colaboración coa fundación homónima, participou alumnado de primaria e secundaria.
Indica que se realizou unha ofrenda floral e un recital poético, ademais de presentar o
libro do IV Certame Poético Rosalía de Castro e visualizar o vídeo Caldo de Gloria.
Tamén anuncia a presentación do terceiro número da revista Follas Novas e a estrea da
peza musical Caldo de groria, versión do poema “Miña casiña, meu lar”. Finalmente, dá
conta das actividades que realizou o alumnado dos institutos de Santiago, coa lectura dun
manifesto e dos poemas “Adiós ríos, adiós fontes”, “Daquelas que cantan” e “Xan e Tecín
soia a miña tea”, en varias linguas.
López Varela, Cristina, “Nocturna”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 976, “Cómic”,
7 setembro 2019, p. 14.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Nocturna”.
_____, “Nocturna”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 971, “Cómic”, 14 setembro
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Nocturna”.
_____, “Nocturna”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 972, “Cómic”, 21 setembro
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Nocturna”.
_____, “Nocturna”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 973, “Cómic”, 28 setembro
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Nocturna”.
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M. C., “Promueven la igualdad en O Son con magia y cuentos”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 9 setembro 2019, p. 21.
Informa da iniciativa do Concello de Porto do Son do programa Ler conta moito, que
contará coa participación de Antía Yáñez, coa súa obra A reconquista.
M. G. M., “En un mundo de maravillas de papel a las que los padres ponen fecha de
caducidad”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 3 abril 2019, p. 37.
Ponse énfase no Día do Libro Infantil e Xuvenil en fomentar a lectura, ademais de poñer
en valor o seu poder terapéutico ou os contacontos para a cativada. Tamén se citan obras
de calidade de Hércules de Ediciones, como Conto da travesía das musas, Morriña, O
mundo no que vivín, Piano á fuga e O cordeiro que é un porquiño.
M. M., “Contacontos musicais para as familias de Carnota o día 6”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 31 agosto 2019, p. 32.
Anuncia a sesión de contos de Bea Campos no Concello de Carnota.
M. M. O., “Alumnos de Ordes reciben libros polo certame Rosalía e as nosas letras”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Ordes. Melide. Arzúa. A Estrada”, 20 xuño
2019, p. 30.
Comenta que se entregaron lotes de libros do concurso Rosalía.
M. N., “Montse Pena reivindica ás pioneiras galgas da literatura infantil e xuvenil”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 16 febreiro 2019, p. 16.
Fala da presentación do estudo Feminismo e literatura infantil e xuvenil en Galicia, de
Montse Pena no que recupera as escritoras pioneiras, salienta o labor para aumentar o
protagonismo feminino e indica a calidade e valores das narracións, que posibilitan novas
temáticas.
M. R. L., “Peche das escolas de teatro ceenses con catro funcións”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 19 xuño 2019, p. 34.
Faise eco da clausura das escolas municipais de teatro infantís, coa posta en escena de
Por arte de maxia; Espadas, espadas, espadas e A princesa adormecida.
Malvido, Gemma, “Pindo, o raposo que non come galiñas en Visma”, La Opinión, “A
Coruña”, 1 marzo 2019, p. 8.
Dá conta da sesión de contacontos de Manolo Rivas no colexio de Visma no que relatou
a historia de O raposo e a mestra.
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Martínez, L., “El IES Aquis Querquernis repite premio en ‘Tíralle da lingua”, La Región,
“Provincia”, 30 novembro 2019, p. 34.
Informa que a alumna Sabrina Valado Muñoz vén de gañar o segundo premio no concurso
de relato oral “Tíralle da lingua”, cunha interpretación do relato Unha longa imaxe, de
Daniel H. Chamber.
Mato, Mar, “García Teijeiro: ‘Cos versos, rachei as cadeas que me impedían ser eu
mesmo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 28 marzo 2019, p. 35.
Faise eco da intervención de Antonio García Teijeiro no Club Faro. Este coloquio levou
o mesmo título que a súa última obra, Pasando as follas do tempo. Explica que o seu
último libro recolle unha antoloxía dos seus versos dende 1987 ata 2017, seleccionados
por María Jesús Fernández e Alba Piñeiro. O autor reafírmase na poesía e no emprego da
lingua galega, aludindo a Rosalía de Castro, Pondal, Cunqueiro, Castelao, Celso Emilio
e Luis Amado Carballo.
_____, “O ‘boom’ do libro galego na volta ó mundo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 xuño
2019, p. 41/ La Opinión, “Sociedad”, 24 xuño 2019, p. 21.
Nun artigo sobre literatura galega traducida a outras linguas, menciona o libro
Minimalario e Contos para nenos que dormen de seguida, que serán teraducidos ao
grego; Imaxina animais, que se verterá ao grego; Esmeraldiña, a pequena defunta, que
se traducirá ao coreano; Teño uns pés perfectos, que se traducirá ao filipino e ao chinés;
e as obras de Kalandraka que tamén se traducirán ao chinés: A árbore da escola, A galiña
roxa, A cebra Camila, Oli e Os ratos da casa.
Negro, Carlos, “A poesía actúa como un cable de alta tensión”, Faro de Vigo, “Faro da
educación”, n.º 392, “Lecturas emocionantes”, 7 maio 2019, p. 7.
Ofrece unha entrevista a Carlos Negro no Faro Educa relativa á poesía e á súa obra
Aplicación Instantánea.
Neira, Nieves, “Un retrato sen disparo”, El Progreso, “Revista”, 26 xaneiro 2019, pp. 24.
Artigo no que se fai referencia á presenza do lobo na tradición oral, no que se menciona
a obra Pel de lobo, de Xosé Miranda. Sobre o libro, indica que fala desa lenda que “vai
do ‘Sariricón’ a Hollywood, pero que aquí ten características específicas, a do
losbishome, o home que tiña dúas peles, unha de home e outra de lobo”.
Nogueira, Pablo, “Días para dedicar tempo á familia e ás amizades”, La Región, “Nadal
2019”, “La Navidad de...”, 24 decembro 2019, p. 79.
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Nun artigo sobre as súas publicacións literarias, Pablo Nogueira explica que está a
traballar nun prexecto literirario pensado para a nenez e Nube branca quere ser
astronauta e A banda de Raimunda
O. B., “Las tribulaciones de un vikingo en Galicia”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º 892,
“Cómics”, 28 xuño 2019, p. 8.
Faise eco da publicación de Ulf de Jacobsland, obra publicada en Xerais no ano 2018, da
autoría de Alberto Varela Ferreiro. Explica que o cómic versa sobre a presenza dos
vikingos en Galicia e que ademais inclúe un mapa das invasións vikingas na nosa terra,
un glosario e unha bibliografía.
_____, “Caldas edita un libro sobre la figura de Juan Fuentes, promotor de la Plaza de
Abastos”, Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, 27 decembro 2019, p. 7.
Sinala que o Concello de Caldas distribuirá un conto ilustrado sobre o empresario Juan
Fuentes Echevarría, o segundo volume da colección “Pequenas historias, grandes
caldenses” que pretende recuperar as historias de persoas que axudaron ao
desenvolvemento do concello.
O. U. V., “Las comades rinden homenaje a Emilia Pardo Bazán ‘cantando xuntas no
Entroido coruñés”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 marzo 2019, p. 9.
Reivindica a recuperación do Xoves de Comadres na Coruña co tributo a Pardo Bazán e
pasarrúas de Viravolta Títeres e a Charanga Fanfarria Taquikardia.
Otero, Selina, “Boas Ledicia... pero, ti es de verdade?”, Faro de Vigo, “Faro da
Educación”, “Lecturas emocionantes”, 9 abril 2019, p. 7.
Lembra anécdotas e os agasallos que recibe Ledicia Costas cando visita os centros
escolares e salienta a conexión que ten co imaxinario da rapazada e os seus referentes.
Tamén adianta as próximas publicacións: unha novela para adultos e a segunda parte da
señorita Bubble.
Outeiriño, Chicho, “Brasileiras en la Ribeira Sacra y María Villarino ilustrando”, La
Región, “Ourense”, “Deambulando”, 26 novembro 2019, p. 12.
Entre outras cuestións, lembra o encontro con María Villarino, quen recibiu o premio
Pura e Dora Vázquez de Ilustración polas ilustracións de As historias da Ogra Pinta de
Ánxela Gracián.
Outeiro, M., “Día do libro con obradoiros e contacontos para amesáns”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 14 abril 2019, p. 36.
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Repasa a programación que se realizará no Concello de Ames pola celebración do Día do
Libro, así como as condicións para participar nos obradoiros e contacontos. Indica que se
celebrarán varios contacontos: Todo é normal, Maruxa, O lobo con botas, A fada pirata e
1,2,3... empeza o contiño xa.
_____, “Literatura na rúa e contacontos na Semana do Libro da capital da Maía”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Ordes”, 21
abril 2019, p. 29.
Recolle a programación da Semana do Libro de Ames que terá lugar entre o 22 e 27 de
abril.
Pardo, Alicia, “Un homenaje de flores y relatos”, La Opinión, “Ciudad y Cultura”, 23
abril 2019, pp. 8-9.
Con motivo do Día Internacional do libro, seis librarías da cidade da Coruña propoñen
lecturas. Nunha destas librarías, Suévia, anúnciase a representación da obra O monstro de
cores e unha sesión de contacontos.
Paz, Blanca, “Unha realidade aumentada, con premio, no Aquis Celenis”, Diario de
Pontevedra, “Diario do Morrazo”, “Vivir en Caldas”, 23 xaneiro 2019, p. 2.
Comenta o proxecto “A biblioteca aumentada: máis alá dos nenos da varíola” que parte
da novela Os nenos da varíola, de María Solar, para afondar no tempo e espazo a través
do uso das novas tecnoloxías.
Pena Presas, Montse, “Crer nas lecturas a tempo”, Nós Diario, “Sermos”, nº 328, “letras
miúdas”, 3 xaneiro 2019, p. 6.
Lista unha serie de recomendacións de literatura infantil e xuvenil, amentando Cándido
e os demais, de Fran Pintadera e Christian Inaraja; Puf, vaia peido! Seres sorprendentes
con nomes ben ocorrentes, de Luísa Martínez; Vermella, de Sabela Losada e Minia
Regos; Paseniño, paseniño, de Antonio García Teijeiro e Marcos Viso; A balada dos
unicornios, de Ledicia Costas; O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio
M. Fraga; Pippi Mediaslongas, traducido por David Álvarez; e O libro dos libros, con
relatos de varias autoras na editorial Galaxia.
______, “Tres propostas diferentes”, Sermos Galiza, n.º 348, “fóradeserie”, “letras
miúdas”, 30 maio 2019, p. 7.
Propón tres lecturas explicando brevemente o argumentos de cada unha. Entre elas, están
dúas publicacións do ano 2018, As voces da auga, de Ánxela Gracián e Cinco minutiños
máis, de Marta Altés e vertido ao galego por María Alonso.
Pereiro, Carlos, “La literatura también es punk”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “música”,
13 decembro 2019, p. 6.
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Analiza o fenómeno hopepunk das correntes retrofuturistas ou distópicas na literatura,
que se basea na esperanza ante a adversidade, citando dentro do steampunk ou pasado
retrofuturista A señorita Bubble, de Ledicia Costas.
Pérez, Adrián, “Feijóo se suma al ‘Nadal Solidario”, Atlántico, “Vigo”, “Navidad en
Vigo”, 27 decembro 2019, p. 13.
Entre as actividades programadas no “Nadal Solidario” da Xunta, lembra a visita dos
Bolechas aos nenos ingresados no Hospital Álvaro Cunqueiro e ao Espazo Solidario.
Piñeiro, A., “Poio aplaude a Araceli, Áurea, Rosalía e Jesusa”, Diario de Pontevedra,
“Provincia”, “Poio”, “Comarca”, 10 marzo 2019, p. 20.
Recolle a homenaxe celebrada no Casal de Ferreirós a catro mulleres que sacaron adiante
a súa familia e negocios e que serán protagonistas dun conto con ilustracións de Tania
Solla cunha tiraxe de 1000 exemplares.
_____, “Poio celebrará o 8-M contando a historia de catro heroínas locais”, Diario de
Pontevedra, “Provincia”, “Poio. Comarca”, 28 febreiro 2019, p. 18.
Presenta a programación do Concello de Poio para conmemorar o 8 de marzo, coa
homenaxe Vivencias de Muller. Tamén sinala que se editou un conto coas historias de
Araceli, Rosalía, Áurea e Jesusa que se presentará nos colexios Isidora Riestra,
Chancelas, Espedregada, Lourido, CEIP Viñas a través dun contacontos.
Portela, Sonia, “Ignacio destaca a los 12 años con sus historias e historietas”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 27 xuño 2019, contracuberta.
Salienta as distincións que recibiu Ignacio Uribarri polas dúas bandas deseñadas Miña
terra galega e Xemelgos nos certames convocados polos centros escolares López Ferreiro
e Xelmírez I.
Pouso, “Lembran a Rosalía de Castro nos arredores do Pindo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Muros. Noia”, 22 febreiro 2019, p. 33.
Fais eco da conmemoración do Día de Rosalía de Castro no Concello de Carnota, onde
decoraron a rúa cos poemas da autora. Os alumnos do colexio da vila decoraron a praza
de San Gregorio con versos ilustrados.
Pouso, Esperanza, “Viaje al pasado de Noia de la mano de Serafín Marcos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 16 febreiro 2019, p. 36.
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Describe a visita teatralizada polos lugares emblemáticos de Noia que realizou o
alumnado do colexio Alexandre Rodríguez Cadarso, guiado por Serafín Marcos, quen
recitou un poema de Antón Avilés de Taramancos.
Prada, A., Manteiga, M., “Libros gratis para incentivar o hábito lector na comarca”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 24 abril 2019, p. 42.
Repasa a programación de obradoiros e representacións de distintos concellos da comarca
con motivo do Día do Libro
R. de R., “El CPI Doutor López Suárez muestra su proyecto sobre la atención a la
diversidad”, El Progreso, “Comarcas” 26 abril 2019, p.14.
Explica o proxecto ao redor da diversidade do CPI Doutor López Suárez, que contou coa
conferencia do director Rubén Riós e coa interpretación do relato Somos iguais a cargo
de Raquel Queizás.
R., Cristina, “Homenaxe escolar a Rosalía”, La Región, “xornal escolar”, “photocall”,
“Papá, mamá estou no xornal”, 27 febreiro 2019, p. 12.
Indica os actos de lembranza a Rosalía de Castro que fixeron os escolares de Ourense,
caso de recitado de poemas ou realización de murais, entre outras actividades.
Ramil, Ana, “Los cuentos clásicos, en el punto de mira”, La Opinión, “Sociedad”, “La
literatura infantil desde la perspectiva de género”, 28 abril 2019, pp. 28-29.
Comenta obras de literatura infantil que reinventan contos clásicos infantís e os adaptan
á actualidade, sen estereotipos de xénero, como é o caso de Roald Dahl ou a colección
“Érase dos veces”, con novos roles dos personaxes e mulleres fortes e valentes, ademais
da recuperación de versións orixinais, como A verdadeira historia da Carapuchiña, que
compiten con contos contemporáneos nos estantes das librarías.
Ramos, José M., “O Couto loa a catro bos e xenerosos na Festiletras'19”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 13 maio 2019, p. 26.
No marco da celebración do Festiletras na aldea do Couto, presentarase o libro Milladoiro
de contos, de Adriana Andrade.
_____, “Bibliotecas animadas por monicreques, obradoiros e ciencia en Bergantiños”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Dá conta da programación de outono das bibliotecas e ludotecas galegas. Explica que na
capital de Bergantiños, están programadas a presentación de Un conto de michos, de
Pedro Brandariz e Plan de rescate, de Antía Yáñez.
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Ramos, M., “Espectáculos circenses, maxia e teatro para os pequenos de Vimianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 27 setembro 2019, p. 34.
Informa do programa Outono Rebulideiro, en Vimianzo, no cal, entre outros, A Xanela
do Maxín interpretará con monicreques e música o conto A Toupiña que quería saber
quen lle fixera aquilo na cabeza.
Regueira, Susana, “Profesionais do mundo do libro e nenos homenaxean a García
Teijeiro en Pontevedra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 abril 2019, p. 37.
Dá conta da homenaxe no Salón do Libro de Pontevedra no Día do Libro a García
Teijeiro, quen defende a poesía lúdica e os lectura para o enriquecemento persoal.
Ripio, Luciano, “Dioptrías”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 979, “Cómic”, 9
novembro 2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Dioptrías”.
_____, “Dioptrías”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 980, “Cómic”, 16 novembro
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Dioptrías”.
_____, “Dioptrías”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 981, “Cómic”, 23 novembro
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Dioptrías”.
_____, “Dioptrías”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 981, “Cómic”, 30 novembro
2019, p. 12.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “Dioptrías”.
Rodríguez, R. D., “Música, talleres y teatro para avivar el fuego de San Juan”, La
Opinión, “A Coruña”, 4 xuño 2019, p. 8.
Informa das actividades que se celebrarán no San Xoán, entre as que salientan teatro,
monicreques e música, coas actuacións de Pakolas e Títeres Tanxarina.
Rodríguez, Xosé Manoel, “López-Barxas lembra ao neno Otero Pedrayo”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 8 xaneiro 2019, p. 35.
Indica que López-Barxas publica A historia de Ramón, na que percorre a etapa infantil
de Otero Pedrayo, salientando a relación con dúas árbores, unha laranxeira e a araucaria.
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S. I., “O Iescha propón dar o nome de Agustín Fernández Paz á biblioteca de Vilalba”, El
Progreso, “A Chaira”; 8 setembro 2019, p. 19.
Comenta que o Iescha propuxo ao goberno de Vilalba chamar a biblioteca co nome de
Agustín Fernández Paz, como acto de homenaxe. Tamén indica que foron doados 7000
exemplares da colección persoal do escritor, que se instaurou o Premio de Narrativa
Infantil e Xuvenil pola Igualdade co seu nome e que se solicita outorgar o nome de
Manuel María á casa da cultura.
_____, “Chimchiribote organiza un obradoiro teatral en Mosteiro”, El Progreso, “A
Chaira”; 12 setembro 2019, p. 20.
Informa do obradoiro teatral da asociación cultural Chimchiribote.
S. N., “Gran desfile de comparsas”, La Región, “Entroido en Barbadás”, “Barbadás”,
“Programa”, 1 marzo 2019, p. 10.
Entre as actividades de Entroido do Concello de Barbadás, nomea a animación a cargo
do grupo Trécola Teatro o mércores.
_____, “Rutas, obradoiros e gran desfile”, La Región, “Entroido en Carballiño”, “O
Carballiño”, “Programa”, 1 marzo 2019, p. 12.
Entre as actividades de Entroido do Concello do Carballiño, nomea o contacontos musical
de Entroido de Teatro Monicreques.
S. S., “Las viñetas de Davila y Gogue inundan de humor el centro de Porriño”, Faro de
Vigo, “Área metropolitana”, “Louriña”, “Porriño-Mo”, 5 xuño 2019, p. 16.
Faise eco da inauguración da exposición itinerante “Ilustrando. As historias do noso día
a día” de Faro de Vigo coas mellores viñetas de Davila e Gogue na Casa Consistorial do
Porriño.
S. V., “Dúas mostras de ilustración, aperitivos do Salón do Libro”, Diario de Pontevedra,
“Vivir Aquí”, 22 marzo 2019, p. 57.
Informa das actividades de inauguración do Salón do Libro de Pontevedra, como unha
exposición de ilustración portuguesa e a mostra “Os obxectivos de Desenvolvemento
Sostible” con láminas elaboradas por 15 ilustradores de Galicia e países africanos, que
pretende fomentar a reflexión sobre a fame, acceso á saúde e educación, a equidade de
xénero ou a protección do medio. Finalmente, comenta que a inauguración oficial terá
lugar no Pazo da Cultura co espectáculo “Paseniño, paseniño: 20 anos de revolución” en
homenaxe a Antonio García Teijeiro.
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Salgado, Daniel, “Os libros do feminismo”, Sermos Galiza, n.º 337, “fóradeserie”, 7
marzo 2019, “Textos para emancipación”, pp. 2-3.
Recolle unha selección de libros sobre o feminismo, entre os que amenta Feminismos e
literatura infantil e xuvenil de Galiza (Laiovento, 2018), de Montse Pena Presas.
Seoane, Luis, “El CORREO regala El sábado ‘Coñece o Eixo Atlántico’, un cómic
divulgativo” El Correo Gallego, “Medios”, 6 maio 2019, p. 53.
Indica que o xornal El Correo Gallego agasallará ao seu lectorado cun cómic para achegar
á mocidade ao patrimonio das cidades do Eixo Atlántico, Coñece o Eixo Atlántico, da
autoría de Norberto Fernández.
Torres, Marta, “Ampla programación na primeira Semana do Libro de Rianzo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 8 maio 2019, p. 31.
Dá conta da celebración da primeira edición de ‘LIX Rianxo: Semana do Libro Infantil e
Xuvenil’ entre os días 13 e 19 de maio no auditorio e na biblioteca do municipio. Entre
as actividades programadas destaca a representación de Moita poesía e pouca diversión
e a celebración do obradoiro ‘Escribir para Revolucionar’.
V. P., “Salvaterra acoge este mes cuatro espectáclos de animación a la lectura”, Faro de
Vigo, “Condado. Paradanta”, “Área Metropolitana”, “Ponteareas. A Cañiza. As Neves.
Crecente. Covelo. Arbo. Salvaterra. Mondariz. Mondariz Balneario”, 1 outubro 2019, p.
13.
Repasa as actividades do programa “Ler conta moito” de Salvaterra do Miño, no que se
desenvolverán catro espectáculos: “Icloud e o circo dos prodixios”, “Maxia divertida
2.0”, “O neno que quería ser mago” e “ContaCantos”.
Vila, Sara, “Kiko da Silva amosa as súas ‘pedras flotantes’ en Alemaña”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, 19 xuño 2019, p. 44.
Sinala que o debuxante expón na Feira do Cómic de Múnic orixinais da súa próxima
novela gráfica Baixo a sombra das pedras flotantes e de O inferno do debuxante e Fiz.
Tamén comenta que ofrecerá unha conferencia na que falará do seu proceso creativo desta
última obra que mestura ficción e historia, que o levou a adquirir coñecementos de
historia, xeoloxía e xeografía; e que contará con banda sonora.
_____, “Citas para contar e que lles conten”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 4 outubro 2019, p. 11.
Repasa as actividades paralelas á feira, como encontros entre mocidade e maiores na
residencia de Campolongo ao redor da lectura, guiadas por Manuel Lourenzo, Fina
Casalderrey ou Kiko da Silva, ou obradoiros para fomentar o hábito lector para as
familias, coa participación de escritores, pedagogos e psicólogos.
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Viqueira, Julia, “O Bolechas enseñarán sobre medio ambiente a los niños de Sanxenxo”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 24 xullo 2019, p. 55.
Informa da iniciativa da Consellería de Medio Ambiente para sensibilizar á nenez sobre
a reciclaxe de aparatos electrónicos protagonizada polos Bolechas. Indica que é itinerante
por Galicia.
VV. AA., “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 4 xaneiro 2019,
p. 8.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 11 xaneiro 2019,
p. 7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 11 xaneiro 2019,
p. 7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 25 xaneiro 2019,
p. 6.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 1 febreiro 2019,
p. 6.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 8 febreiro 2019,
p. 7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 15 febreiro 2019,
p. 6.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 22 febreiro 2019,
p. 7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 1 marzo 2019, p.
7.
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Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 8 marzo 2019, p.
7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 15 marzo 2019,
p. 7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 22 marzo 2019,
p. 6.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 29 marzo 2019,
p. 6.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 5 abril 2019, p. 7.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “évenres!”, “Cómic”, 12 abril 2019, p.
6.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 956, 27 abril
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 957, 6 maio
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 958, 11 maio
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 960, 25 maio
2019, p. 15.
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Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 961, 1 xuño
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 962, 8 xuño
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 963, 16 xuño
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 964, 22 xuño
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 965, 29 xuño
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 966, 29 xuño
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 967, 6 xullo
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
_____, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 968, 13 xullo
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
___, “O picoto do pai”, Diario de Pontevedra, “Cómic”, “reviSta!”, n.º 969, 20 xullo
2019, p. 15.
Reprodúcese un fragmento da banda deseñada “O picoto do pai”.
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VIII. LITERATURA DE TRANSMISIÓN ORAL
VIII.1. RECOMPILACIÓNS, MONOGRAFÍAS E LIBROS
COLECTIVOS
Casteleiro Santos, José Luis, Mitos e lendas da Galicia máxica, ilust. Carlos Sardiña, A
Coruña: Hércules de Ediciones, lectorado autónomo, 2019, 39 pp. (ISBN: 978-84120336-1-8).
José Luis Casteleiro Santos (Ferrol, 1980) recompila neste volume 16 mitos e lendas
asociadas ás crenzas e tradicións populares de Galicia, ben produto da superstición, ben
para tentar explicar feitos para os que a mentalidade rural da época non encontrou
explicación. Segundo se explica na introdución inicial, a publicación responde ao
propósito de contribuír á súa divulgación, tamén entre os máis novos. Unha liña de
diferente cor identifica os lugares de procedencia de cada unha das lendas. Así, da Coruña
recóllense “Buserán e a bela Florinda”, “Hércules e o xigante Xerión”, “O espello
máxico”, “O monstro devorador de homes” e “A madrasta vingativa”; de Ourense, “Don
Roldán e as tres princesas”, “A pantasma da torre” e “O río do esquecemento”; de
Pontevedra, “O xudeu errante”, “A liñaxe dos Mariño”, “A dona dos pés de cabra” e
“Tristán e Aldina”; de Lugo, “O rei Cintolo”, “Galaaz e o Santo Graal”, “A bruxa
fiandeira” e “A doncela cerva”. Cada un dos textos vai acompañado dunha ilustración de
Carlos Sardiña (Fene, 1971). Conclúe o volume unha bibliografía.
Forneiro, José Luís e Sergio de la Ossa, Romanceiro tradicional. Breve antologia das
recolhas do Seminario Menéndez Pidal na Galiza (1977-1983), Almería: Círculo Rojo,
col. Novela, xullo 2019, 468 pp. (ISBN: 978-84133-16-56-7).
A obra comeza cunha entrevista aos autores: José Luís Forneiro e Sergio de la Ossa. Entre
outros aspectos, sinalan a importancia para este traballo do Archivo Sonoro del
Romancero, depositado na Fundación Menéndez Pidal. Igualmente salientan a figura de
Menéndez Pidal, quen tentou preservar o romanceiro ibérico tradicional a través dun
arquivo conxunto, grazas á axuda de moitos eruditos que lle facían chegar os romances
recolleitos. No seguinte apartado, O romanceiro tradicional, o profesor Forneiro explica
o nacemento e a historia do xénero. Prosegue cunha síntese da súa decadencia e a súa
posterior recuperación contemporánea. Repasa a historia do seu estudo en Galicia e
tamén advirte algunhas características sobranceiras do romanceiro de Galicia. Finaliza
cunha breve historia do Seminario Menéndez Pidal, nomeadamente os seus traballos de
recolla en Galicia. Pola outra banda, Sergio de la Ossa diserta en A música dos romances
sobre a letra, a música, as melodías vellas e novas, as variantes, os xéneros, a estrofa, a
forma, o ritmo musical, a prosodia, o ritmo e o modo de interpretación, os compases e as
unidades musicais e textuais. Tamén comenta algúns aspectos necesarios para a
interpretación. A continuación, ábrese o apartado Apresentações e transcrições dos
romances, onde se estudan 17 romances: O gato do convento, Morte do príncipe D. João,
A loba parda, A morte ocultada, Gerinaldo xunto con O conde Sol, O conde Alarcos
(dúas versións), O roubo do sacramento, Veneno de Moriana, A vingadora da sua honra,
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A donzela guerreira, O conde preso, Celinos, A princesa peregrina, Belardo e
Valdovinos, A Galharda, Conde Claros em hábito de frade e Adoração dos Reis Magos.
Inclúen cadansúas transcricións musicais.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Arredor do noso romanceiro tradicional”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
1.115, 24 novembro 2019, p. 30.
Loa o volume como unha escolma “sintética pero tamén reveladora historia da tradición
galega do romanceiro hispánico, tanto da vertente literaria coma da musical” e explica os
contidos do libro.
López Casanova, Arcadio, A canción da Noite que levas no corazón, Santiago de
Compostela: Chan da Pólvora, decembro 2019, 65 pp. (ISBN: 978-84-121018-4-3 ).
Este poemario asinado por Arcadio López Casanova (Lugo, 1942) contén unha escolma
de once panxoliñas da tradición popular galega referidas ao Neno e a Virxe María.
Ningunha das devanditas composicións presenta título, mais todas están numeradas do
un ao onde. Abrindo esta antoloxía popular, recóllense unha cita de Ramón Otero Pedrayo
que versa sobre a temática do Nadal e, pechando a obra, atopamos unha coda elaborada
polo profesor Luís Cochón, na que ademais de ofrecer algunhas claves interpretativas que
favorecen a comprensión do poemario, recomenda ao lectorado que antes de achegarse a
esta obra lea previamente o poemario Diario da Casa Grande (Centro PEN Galicia,
2019).
Recensións:
- Luís Cochón, “A canción da Noite que levas no corazón”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Tribuna libre”, 24 decembro 2019, p. 48.
Faise eco da publicación do volume, que define como “unha crestomatía moi escolleita
de cantigas de amor e de amigo, de refrán e mesmo de mestría, incluídas as de asunto
marial”. Salienta que o autor conxuga folclore e literatura e que manifesta unha exquisita
arte presentando temas, escenarios, técnicas e motivos da lírica tradicional.
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VIII.2. REEDICIÓNS. TEXTOS RECUPERADOS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VIII.3. MONOGRAFÍAS E LIBROS
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS

COLECTIVOS

Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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VIII.4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Eiroa, Ángel, “Dolores Macías Pose”, Escrita Contemporánea. Mestres e Mestras da
Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestra 2016”, outubro 2019, pp.
27-28.
Tamén coñecida como Dolores do Coxo, Dolores Macías Pose recibiu o nomeamento de
Mestra 2016 como coñecedora, transmisora e creadora de coplas de temática diversa do
imaxinario galego e polas súas aportacións ao Cancioneiro de Cabana de Bergantiños de
Pablo Díaz e Olga Kirk.
Filgueira Rama, Esperanza Mara, “Tecendo soños. O canto de arrolar no Barbanza e
arredores”, Barbantia, n.º 15, “IX Semana da Historia de Noia”, 2019, pp. 165-171.
Neste artigo, Esperanza Mara, coordinadora do proxecto “Tecendo soños”, fai unha
presentación e sinopse destes, cuxos obxectivos, explica, son “preservar e difundir o
patrimonio cultural inmaterial como son os cantos de tradición oral”. Para a consecución
do seu primeiro traballo, centrado nos cantos de arrolar, toma moitos e variados exemplos
de cantos de berce a través das mostras recollidas tras o traballo de campo levado a cabo
por varios puntos de Galicia, cuxo último propósito será gravar un CD cos cantos de
arrollar recollidos nas mostras.
Forneiro, José Luís, “O romanceiro tradicional da Galiza: identidade, língua e
normalizaçao”, Escrita Contemporánea. Actas da XII Xornada de Literatura de
Tradición Oral Rimas e letras da música popular. Do romanceiro tradicional ao bravú,
n.º 26, decembro 2019, pp. 13-26.
Estudo sobre a literatura de tradición oral en Galicia partindo de tres factores
fundamentais: identidade, lingua e normalización. No apartado “Identidade”, José Luís
Forneiro recolle as características do romanceiro tradicional galego, trata as zonas que
mellor preservación ofrecen deste xénero e nomea ás mulleres ‘grandes conservadoras
deste xénero’. En “Lingua” trátase a presenza e influencia do castelán na literatura oral e
a súa predominancia nos romances de Galicia, que deu lugar a híbridos como o chamado
“castrapo”. En “Normalización”, expón a necesidade de incluír o romanceiro nos
programas de estudos para evitar a súa perda e desvalorización e insta as institucións
públicas a axudar tamén a isto.
Forneiro, José Luís e Dorothé Schubarth, “Romances con rima e melodía. Supervivencia
do xénero”, Escrita Contemporánea. Actas da XII Xornada de Literatura de Tradición
Oral Rimas e letras da música popular. Do romanceiro tradicional ao bravú, n.º 26,
decembro 2019, pp. 43-50. e
Conxunto de achegas de ambos autores sobre temas relacionados cos romances de
Galicia. Dorothé Schubarth destaca a similitude destes con romances recollidos no resto
de Europa e a existencia de pezas realmente semellantes entre a cultura galega e outras.
José Luís Forneiro informa sobre como o romance se dá a coñecer no século XIX e como
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moitos romances posteriores carecen de base tradicional por este motivo. Tamén se refire
aos romances de Manuel Murguía e explica se se trata de escritos propios ou contan cun
precedente de tradición oral. Aportan datos tamén Ricardo Casás, Cástor Castro Vicente,
Branca Villares, Santiago Veloso e Lois Pérez.
Novo, Isidro, “Baldomero Francisco Iglesias Dobarrio”, Escrita Contemporánea.
Mestres e Mestras da Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestre
2017.”, outubro 2019, pp. 35-37.
Baldomero Iglesias “Mero” recibiu o título de Mestre 2016 xunto co seu compañeiro Xosé
Luís Rivas Cruz “Mini”. É autor de poesía, con obras como Na lonxitude do tempo,
Recendos de luz e sombra, No papel que mudo escoita ou Doce ducias, e recibiu varios
premios pola obra. Tamén participou en publicacións diversas como Cantares para
Rosalía de Castro e Verbo na arria. Homenaxe literaria a Xohán Xesús González e
realizou unha grande labor de recompilación de contos, lendas, refráns, ditos e poemas
de Terra Chá en colaboración con Rivas Cruz.
_____, “Serafín Mourelle Bugallo”, Escrita Contemporánea. Mestres e Mestras da
Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestre 2017”, outubro 2019, pp.
35-37.
Recoñece o nomeamento de Serafín Mourelle Bugallo como Mestre 2017, mariñeiro e
poeta que participou no descubrimento dos caladoiros de Porcupine e autor de Carapelas
de sal, ao que pertence o poema “Mar de Irlanda” que se inclúe ao comezo do artigo.
Mourelle é autor tamén dunha novela inédita titulada Cartas ao meu avó.
Pernas Bermúdez, Carme, “Josefa Arias Castelo”, Escrita Contemporánea. Mestres e
Mestras da Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestra 2015”,
outubro 2019, pp. 23-24.
Recoñece a Josefa Arias como Mestra 2015, sobriña dun dos poetas populares máis
prolíficos da provincia de Lugo chamado Caetano Arias López, como transmisora da obra
do seu tío, con poemas como “Encima de mel, filloas” e “Galicia, xardín de flores”.
Reigosa, Antonio, “Ángel Rivas Veiga”, Escrita Contemporánea. Mestres e Mestras da
Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestre 2013”, outubro 2019, pp.
17-18.
Recoñece a Ángel Rivas Veiga como Mestre 2013 pola súa achega ao libro Polavila na
Pontenova. Lendas, contos e romances (1998) con versións únicas e achegas notábeis,
entre as que se atopan contos como “O Castelo de Irás e Non Volverás”, “O fardelo e a
manta”, “O ferreiro e o demo” ou “A gaita máxica”. Ángel Rivas foi tamén o único
narrador oral galego que participou no proxecto “La memoria de los cuentos”,
patrocinado pola Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
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_____, “Elena Requeijo Barro, Elba Requeijo”, Escrita Contemporánea. Mestres e
Mestras da Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestra 2014”,
outubro 2019, pp. 19-20.
Recoñece a Elba Requijo como Mestra 2014 pola súa acehga ao libro Da fala dos
brañegos. Literatura oral do concello de Abadín (2004), un proxecto do Equipo chaira
para a realización dun inventario de literatura de tradición oral do concello de Abadín.
Elba Requeijo proporcionou romances, como “Xerineldo” ou “O conde Alarcos”;
parrafeos, como “Cuarta feira” ou “As catorce mentiras”; contos, entre os que figuran
“Ben pode ser”, “O fillo do cura” e “Como naceron os lobos”, unha panxoliña e
numerosas coplas do cancioneiro popular.
_____, “Dorothé Schubarth”, Escrita Contemporánea. Mestres e Mestras da Memoria
2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestra 2019”, outubro 2019, pp. 44-45.
Dorothé Schubart, Mestra 2019, é unha directora de coro e musicóloga que veu a Galicia
coa intención de coñecer en profundidade a música popular galega. O seu traballo de
investigación deu lugar á obra Cancioneiro Popular Galego, sete volumes que recollen
unha ampla análise, estudo e clasificación da lírica popular galega, polo que foi
recoñecida en 2014 no I Día das Galegas nas Letras e co Premio Honorífico 2017 da
Asociación de Músicos ao Vivo.
Sánchez Iglesias, Cesáreo, “Este libro…”, Escrita Contemporánea. Mestres e Mestras
da Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, outubro 2019, pp. 7-9.
Para presentar a sétima edición dos Premios Mestras e Mestres da Memoria, Cesáreo
Sánchez, presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, recalca a
importancia da tradición oral para a comprensión e preservación da cultura dos pobos,
neste caso o galego, e agradece aos diferentes mestres e mestras as súas achegas á nosa
tradición.
Santiago, Mercedes, “Luz Fandiño”, Escrita Contemporánea. Mestres e Mestras da
Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos, n.º 25, “Mestra 2018”, outubro 2019, pp.
38-40.
Recoñece a Luz Fandiño como Mestra 2018 polo seu traballo como escritora. Fandiño é
autora de varios contos, como Só os nenos e nenas poderán salvar a terra ou A
Farangulliña de neve; de poemas dende o ano 2000, recollidos en volumes anuais dende
Latexos até Nas azas do vento; de dous poemarios en francés e dunha Escolma na que
recolle algúns dos seus primeiros poemas. O artigo inclúe ao final uns versos da súa obra
Polafías.
Schubarth, Dorothé, “Relación entre texto e melodía no romance tradicional”, Escrita
Contemporánea. Actas da XII Xornada de Literatura de Tradición Oral Rimas e letras
da música popular. Do romanceiro tradicional ao bravú, n.º 26, decembro 2019, pp. 2742.
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Dorothé Schubarth desenvolve unha análise combinada de texto e melodía do romanceiro
tradicional galego, que introduce aportando unha breve visión sobre o romance na
tradición oral a nivel europeo. O seu estudo divídese en romances cantados con melodías
de dous versos, que admiten grandes variacións; o romance a modo de canto de seitura,
moi semellantes aos da categoría anterior, pero con melodías moito máis adornadas, ritmo
libre e un canto máis pausado; romances cantados con melodías de catro versos, todavía
máis variadas, de estilos diferentes e moito máis amplas que as anteriores; e romances
con sílabas baleiras, un método que permite a estruturación das estrofas.
Villares Naveira, Branca, “Reflexións sobre a pegada da violencia contra as mulleres nas
cantigas da montaña de Lugo”, Actas da XII Xornada de Literatura de Tradición Oral
Rimas e letras da música popular. Do romanceiro tradicional ao bravú, n.º 26, decembro
2019, pp. 69-86.
Reflexión persoal da autora a partir dunha reunión previa con varias mulleres nun entorno
relacionado co canto tradicional galego sobre o que supón manter cancións do romanceiro
vulgar, coplas e cantigas, a excepción de parrafeos desafiantes e regueifas, nas que a
muller se ve vulnerada de algún xeito ou culpada de actos alleos. Villares Naveira conclúe
que se pode continuar a reprodución destas letras, sempre e cando se manteña presente o
contexto no que se crea, pero sendo conscientes do que iso implica e nunca tratando de
perpetuar ningún tipo de conducta violenta, tanto física como psicolóxica, en relación coa
muller.
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VIII.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Salgado, Daniel, “20 anos de Seres míticos galegos. O que en verdade somos”, Sermos
Galiza, n.º 367, “fóradeserie”, 10 outubro 2019, pp. 2-3.
Recensión da obra Dicionario dos seres míticos galegos, publicado hai vinte décadas por
Xerais. A obra, de catrocentras páxinas, naceu do traballo de Antonio Reigosa, Xosé
Miranda e Ramiro Cuba e foi ilustrada por Lázaro Enríquez. Recolle declaracións dos
autores sobre a obra, nas que explican como levaron a cabo o proceso de documentación,
baseándose en fontes vivas e en papel (entre estas útimas remiten a Vicente Risco,
Antonio Fraguas e a Xeración Nós). Salienta a figura das mouras como presente en todos
os recunchos de Galicia.
Senén, Felipe, “Nas orixes do celtismo... galego”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto
do alquimista”, 10 febreiro 2019, p. 23.
Recensiona o volume Nas orixes do celtismo galego. Os celtas na historiografía dos
séculos XVII e XVIII (2017), de Fernando Pereira González, explicando os contidos do
libro e explicando que o autor, ademais de empregar fontes documentais bibliográficas,
tamén engade a análise de elemntos como as lendas e as crónicas.
_____, “Historias e mitos do San Xoán arredor das lagoas”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 23 xuño 2019, p. 28.
Artigo con motivo da celebración do san Xoán e coas historias e mitos relacionados coas
lagoas nesta data. Nel, cita a Vicente Risco na súa Etnografía, cando recomenda a “flor
da auga” que se recolle coas primeiras raiolas da mañá do san Xoán.
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VIII.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Bergantiños, José, “Esteiro lonxal”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Apunte”, 24 febreiro
2019, p. 19.
Lembra os versos que cantaba no Ferrol dos anos oitenta: “Había un baile en Esteiro / que
co neboeiro non se vía o sol” e “Adeus Esteiro lonxal / Adeus esteiro querido”.
Campo, Marica, “A Raíña Branca”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 23/
El Progreso, “Opinión”, p. 29, “A tecelá en outono”, 6 setembro 2019.
Reflexiona sobre o achado do cadáver da campioa de esquí Blanca Fernández Ochoa, e
falando do valor que a levou a subir montaña arriba fai un xogo de homonimia inspirado
nunha cantiga popular galega que reza “Non sei que ten o canteiro, / non sei que ten, que
non canta: / anda de arredor da pena / e a pena non se lle arranca”.
Castro, Xavier, “Castañas e magostos”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,“Vidas,
xantares e xentes”, 16 novembro 2019, p. 46.
Artigo sobre o magosto no que recolle varias das cantigas asociadas a este festexo, como,
por exemplo, “Non chas quero, non chas quero / castañas do teu magosto. / Non chas
quero, non chas quero, / que me saben a chamusco”.
García, Montse “Música de Leilía y muchos cuentos en la gala inaugural de Atlántica”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Narración oral, 13 marzo 2019, p. L9.
Faise eco da celebración da sétima edición festival Atlántica, cuxo fío condutor será a
celebración do trixésimo aniversario do grupo musical Leilía. Acudirán como narradores
María da Pontragha, Soledad Felloza, Celso F. Sanmartín e Quico Cadaval. O alumnado
do curso de narración oral do Centro Xove da Almáciga recibirá unha clase maxistral
impartida por Yoshi Hioki e Maricuela. Tamén terá cabida a proposta “Cunqueiro en
Compostela”, con contos polas rúas e tabernas da man de Miguel Vila,
_____, “Un paseo por recintos funerarios, entre las doce propuestas de Atlántica”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Narración oral”,
15 marzo 2019, p. L9.
Informa sobre as actividades levadas a cabo en Santiago de Compostela a través do
traballo da programación do Festival Atlántica. As persoas convidadas en calidade de
narradores serán Iñaki Carretero, Raquel Queizás, Yoshi Hioki, Laura Escuela, Pepe
Pérez, Remiro Neira e Celso Sanmartín.
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M. Lavandeira, “Alumnos de Baio crean o video-regueira ‘O pediatra”, El Correo
Gallego, “Área Compostela”, “Costa da Morte”, 3 de abril 2019, p. 33.
Apunta que o alumnado de 5º de Primaria do CEIP Labarta Pose, de Baio, gravaron un
vídeo-regueifa titulado O pediatra.
Martínez González, Remedios, “Cando os cantares de Reis morren tras a importancia
das luces de Nadal”, O Sil, “Especial Nadal Decembro ”, “Colaboración”, 19 decembro
2019, p. 28. .
Con motivo do festexo do 5 de xaneiro, indica que vai “Cantar os Reis”, e lembra a
canción que herdou dos seus antepasados: “Si no-lo han de dar / déannolo pronto / un
chourizo inteiro / i a mitá do outro…”.
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VIII.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
García, Montse, “Soledad Felloza. ‘Os contos falan de nós mesmos”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Entrevista”, 12 marzo 2019,
p. L9.
Entrevista a Soledad Felloza coa gallo do Festival Atlántica, na entrevista repásanse
algunhas cuestións como as novidades implementadas na segunda edición do festival,
como a oferta de Atlántica cara o público, da situación do conto na actualidade, da
heteroxeneidade autorial que se atopa dentro do festival ou de cal é a esencia do conto
para que continúe sendo un tipo de narración referencial despois de tanto tempo.
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VIII.8. PUBLICACIÓNS
EN
XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

C. U., “La Rúa Cruz se sube al boom de los cantos de taberna”, El Progreso, “Lugo”, 25
xaneiro 2019, p. 11.
Faise eco da proposta dos hosteleiros da Rúa Cruz de Lugo de recuperar os cantos de
taberna.
Cid, Xiana, “O patrimonio tamén se canta”, La Región, “Ourense”, 24 novembro 2019,
p. 17.
Artigo sobre Remedios Santana, que canta romances, cultura oral con raíces na Galicia
do século XV. Recolle declaracións de José Luis Fornelo, que está a traballar na
elaboración do libro Romanceiro tradicional.
ECG, “Las ‘Historias con mar de fondo’ de Cándido Pazó”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 20 novembro 2019, p. 31.
Informa do espectáculo no pub Atlántico do narrador galego Cándido Pazó, Historias con
mar de fondo.
G. P., “El historiador Paz Antón documenta la memoria oral de Salceda de Caselas”, Faro
de Vigo, “Baixo Miño”, “Área Metropolitana”, “Tui. O Rosal. A Guarda. Tomiño.
Salceda de Caselas”, 29 xaneiro 2019, p. 15.
Faise eco da presentación do volume A tradición oral de Salceda de Caselas (2018), de
Xosé Paz Antón o 28 de xaneiro na Praza do Concello de Salceda de Caselas e explica os
contidos do libro.
Gómez, Melissa, “Os cantos do Morrazo”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”,
30 marzo 2019, contracuberta.
Informa da proposta da asociación cultural Peis d’hos de recuperar cancións populares da
comarca do Morrazo coas aportacións das persoas que lembran as letras.
López, Ruth, “O rock bravú e o romanceiro tradicional conflúen en Lugo na xornada de
tradición oral”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 19 outubro 2019, p. 67.
Faise eco da celebración da XII Xornada de Literatura de Tradición Oral que celebrará
na Deputación de Lugo a Asociación de Escritores en Lingua Galega o 26 de outubro.
Participarán no encontro Dorothé Schubarth, José Luis Forneiro, Xurxo Souto e Branca
Villares Naveira.
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M. O., “Recopilan o legado bañés das cantigas dende o CPI”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala. Xallas”, 7 abril 2019, p. 31.
Indica que a biblioteca escolar do CPI San Vicenzo da Baña vén de poñer en marcha a
iniciativa “Axudádeme a cantar”, que busca recompilar cantigas de tradición oral. Dende
o centro, indican que o ideal sería recollelas nunha gravación audiovisual e entregala antes
do día 3 de maio.
Manteiga M., “Brión Inclúe trae contacontos, música, proxeccións e feira solidaria até o
24”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Barcala.
Xallas”, 20 novembro 2019, p. 31.
Informa da segunda edición do festival Brión Inclúe, que levará a cabo o contacontos
inclusivo de Vero Rilar, Falar a Mans Cheas.
Mosteiro, Marga, “Trece días de espectáculos con treinta artistas”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Festival Atlántica”, 22
febreiro 2019, p. L10.
Informa da sétima edición do Festival Atlántica, consolidado, tal como destaca Soledad
Felloza, directora do certame, como “o encontro de narración oral máis grande da
Península Ibérica”. Terá lugar entre o 11 e o 23 de marzo e conta con 91 actuacións
programadas.
N. P., “Oia tiene mucho cuento en Youtube”, Faro de Vigo, “Val Miñor”, “Área
Metropolitana”, “Baiona. Gondomar. Nigrán. Oia”, 5 novembro 2019, p. 13.
Faise eco da iniciativa de veciños de Oia de recrear as historias non escritas do municipio
e representalas como oito pezas teatrais que subiron á plataforma de reprodución de
vídeos en liña Youtube.
Neira, Nieves, “Un retrato sen disparo”, El Progreso, “Revista”, 26 xaneiro 2019, pp. 24.
Artigo no que se fai referencia á presenza do lobo na tradición oral, no que se menciona
a obra Pel de lobo, de Xosé Miranda
Novo, Isidro, “Orfanato para ágrafas: Palabras ao ventimperio”, Sermos Galiza, n.º329,
“Cadernos de análise”, n.º 210, “A Fondo. Isidro Novo e as súas palabras con memoria”,
10 xaneiro 2019, p. 2.
Recolle un extracto da conferencia impartida por Isidro Novo na X Xornada da Literatura
de Tradición Oral (2017) baixo o título “Palabras con memoria: topónimos, ditos, frases,
nomes...con historia” e unha mostra dos seus contidos.
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Reigosa, Antonio, “O testamento de Isidro Novo”, Sermos Galiza, n.º329, “Cadernos de
análise”, n.º 210, “A Fondo. Isidro Novo e as súas palabras con memoria”, “Un
monumento á oralidade”, 10 xaneiro 2019, p. 8.
Co gallo do pasamento de Isidro Novo, escritor e directivo da AELG na sección de
Literatura Oral, faise alusión á súa participación na Xornada de Literatura Oral de 2017
cunha intervención sobre o tema “Orfanato para ágrafas: Palabras ao ventimperio”.
_____, “Nas herbas, nas palabras, nas pedras...”, Sermos Galiza, n.º374, “Especial. A
tradición oral”, n.º 233, 28 novembro 2019, p. 2.
Artigo sobre os proxectos que se veñen desenvolvendo para o fomento da conservación
da literatura oral, amentando a creación no 2007 da Sección de Literatura de Tradición
Oral no seo da AELG e, nese mesmo ano, o proxecto das Polafías. En 2008, iniciáronse
as Xornadas de Literatura de Tradición Oral; no 2013, creáronse os premios Mestre e
Mestra da Memoria; e, en 2011, os Obradoiros de Narración Oral.
S. V., “Os mozos da Xeración Z xa non teñen contacto co galego no seo da familia”,
Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”, 22 xaneiro 2019, p. 12.
Informa sobre as medidas das que se informou na xornada de normalización lingüística
da Deputación de Pontevedra, entre as que se avanzou un proxecto de recuperación da
regueifa en centros escolares.
Salgado, Daniel, “Para aprender a escoitar. Festival de contos Sete Falares”, Sermos
Galiza, n.º 348, “fóradeserie”, 30 maio 2019, pp. 2-3.
Crónica na que recolle información sobre a oitava edición do festival Sete Falares, o
Encontro Internacional dos Contadores de Historias, organizado por Pavís Pavós e que
terá lugar entre o 6 e o 9 de xuño en Pontevedra.
Sánchez Iglesias, Cesáreo, “A tradición oral como patrimonio”, Sermos Galiza, n.º374,
“Especial. A tradición oral”, n.º 233, 28 novembro 2019, cuberta.
Artigo con motivo do doce aniversario que a Asociación de Escritores en Lingua Galega
tomou achegándose ao patrimonio da tradición oral galega.
Torna, Cilia, “A Galiza ignorada. O Pardo de Cela vivo”, Sermos Galiza, n.º376,
“fóradeserie”, 12 decembro 2019, pp. 2-3.
Artigo sobre as lendas e contos sobre Pardo de Cela, símbolo vivo da memoria popular,
que se conserva en traballos de recolleita etnográfica realizados dende as décadas finais
do século XIX. Sinala as achegas de Xosé Villamil e Castro, Manuel Leiras Pulpeiro,
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Antón Vilar Ponte, Eduardo Lence Santar, Xosé Filgueira Valverde, Xosé María Álvarez
Blázquez, Antonio Reigosa, Manuel Lourenzo, Xesús Pisón e Isaac Ferreira.
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IX. REVISTAS
Neste apartado acollemos as revistas con ISSN e as edicións facsimilares, das demais só
se describen os traballos relacionados coa literatura galega no apartado “Publicacións en
revistas” deste Informe.
ADRA. Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego
(ISSN: 1886-2292) (DL: C-2367-2005).
Revista editada polo Museo do Pobo Galego que naceu co obxectivo de ser un vieiro de
comunicación entre as persoas asociadas, unha canle de expresión na consolidación do
Museo do Pobo Galego, ademais de fomentar o intercambio con outros organismos e
institucións museísticas dentro e fóra da xeografía galega. Saíu do prelo no mes de
novembro do 2005 co número 0. Dende o inicio o consello de edición estivo formado por
Fátima Braña Rey, Rosa Mª Méndez García, Xaquín Penas Patiño e Manuel Vilar
Álvarez, e no ano 2008 pasou a estar composto por Fátima Braña Rey, Rosa Mª Méndez
García, José Mª Laredo Codornié, Nolo Suárez e Manuel Vilar Álvarez. Estrutúrase en
artigos dedicados a diferentes temas. No ano 2019 publicouse o número 14. Os artigos
relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste
Informe.
AGÁLIA. Revista de ciências sociais e humanidades
(ISSN: 1130-3557) (DL: C-250-1985).
Revista de estudos socio-culturais que foi fundada no ano 1985 e está vencellada á
asociación AGAL. Nos seus primeiros dez anos, Agália estivo dirixida pola presidencia
de AGAL, con Joám J. Costa Casas como coordinador. O consello de redacción estaba
integrado por oito persoas, equipo que foi medrando até chegar aos trece compoñentes
cos que conta na actualidade. Nunha segunda etapa, que comprendeu dende o número 41
(primavera de 1995) até o número 61 (primavera de 2000) tivo a Mª do Carmo Henríquez
Salido como directora. Dende o número 62 (verán de 2000) até o número 91-92 o seu
director foi Carlos Quiroga. Nesta etapa, a partir do número dobre 63-64 (correspondente
ao segundo semestre do ano 2000) Agália presentou un novo deseño na capa, optou pola
periodicidade semestral e engadiu o subtítulo: “Revista de ciências sociais e
humanidades”. No enderezo electrónico pódense localizar os índices dos diferentes
números desta revista dende o número 56 (inverno de 1998) até a actualidade. É posíbel,
asemade, consultar en liña algúns destes traballos. Esta revista contén as seguintes
seccións: “Estudos”, “Relato/Poesia”, “Entrevista”, “Notas”, “Recensons” e “Percurso”.
No ano 2017 publicáronse os derradeiros números da revista, correspondentes ao 113 e
114, relativos ao 1º e 2º semestres do ano 2016.
ÁGORA DO ORCELLÓN
(ISSN: 1577-3205) (DL: VG 823-2000)
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Revista creada polo Instituto de Estudios Carballiñeses no ano 2000 coincidindo coa
creación e posta en marcha do propio Instituto. A súa periodicidade é semestral e de cada
número edítanse mil exemplares. A dirección e o equipo de redacción está formado por
membros do mesmo Instituto. O comité científico compóñeno persoas de moi diversos
territorios: galegos, cataláns, vascos, casteláns, andaluces, alemáns ou venezolanos; e
especialistas de moi diverso espectro cultural: filósofos, economistas, sociólogos,
historiadores, psiquiatras, membros de distintas academias das ciencias e das letras,
catedráticos de universidade, enxeñeiros, politicólogos. En cada número publícanse
estudios relacionados coa comarca carballiñesa, coa súa historia e coa súa cultura; tamén
se publican artigos de actualidade de carácter científico, filosófico e cultural, con
indiscutíbel rigor científico, que se consideren interesantes para os lectores. Aoss autores
destes artigos non se lles esixe outra condición que non sexa o rigor científico do traballo
presentado. No ano 2019 publicáronse os números 35 e 36. Os artigos relacionados coa
literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Xesús Alonso Montero, “Do Carballiño a Trasalba”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 28 xuño 2019, p. 12.
Dá conta da publicación do número 35 da revista Ágora do Orcellón, informando da
participación de Carlos L. Bernárdez ou Fernando Ramos entre outros. Tamén anuncia a
inclusión dun anexo, un volume do arqueólogo Xesús Gulías sobre o O románico na
comarca do Carballiño.
- Lorenzo Fernández, “Gallego Jorreto recibirá o IV premio Ágora do Orcellón”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 22 agosto 2019, p. 33.
Recolle a nova da concesión do IV Premio Ágora do Orcellón a Manuel Gallego Jorreto
e informa de que a revista homónima estará adicada á súa figura e será presentado o
mesmo día da entrega do premio no ano 2020.
ANACO. Revista poética da Mesa das Verbas
Revista de poesía creada polo colectivo Mesa das Verbas coa colaboración do Concello
de Vilagarcía inaugurando o servizo de publicacións do Concello de Vilagarcía no ano
2018. Esta iniciativa poética foi concibida por María Palacios, Manolo Olveira, Andrea
Fernández Maneiro e Xermán Manuel Torres nas faladoiros que celebraban na cafetería
do Liceo Casino de Vilagarcía, co obxectivo de darlle pulo á poesía creada na comarca
da Arousa. No ano 2019 saíu ao prelo o número 2, no que se recollen 35 poemas asinados
por: Roberto Abal, María del Carmen Abalo Noya, Tere Briones, Jean Carballo, Paula
Cascallar Torre, Ángeles Conde, Carmen Darriba Amoedo, Andera Fernández Maneiro,
Luis González Bravo “Lois do Salnés”, Al Guanella, Augusto Guedes, Marisa Jamardo,
Manuel Lage, Isaura Lago Álvarez, Luciano Martínez de las Heras, Antonio Pinedo, José
Tizado, Ramón Torrado e Xermán Manuel Torres.
ANUARIO BRIGANTINO
(ISSN:1130-7625) (DL: C-1613/2000// C-680/96).
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Publicación de carácter anual editada polo Concello de Betanzos e copatrocinada pola
Deputación da Coruña, o Banco Etcheverría, a Fundación Caixa Galicia e a Fundación
Manuel Villuendas Pena. Fundada por Francisco Vales Villamarín, tivo dúas etapas: a
primeira delas, baixo a dirección do seu fundador, abrangue o período que vai de 1949,
ao aparecer o Anuario Brigantino de 1948, até 1951. A segunda etapa comezou en 1981
e chega até o momento actual de maneira continua baixo a dirección de Alfredo Erias
Martínez, que ocupou o cargo tras a morte do fundador. O subdirector é Xosé María Veiga
Ferreira e o secretario Xulio Cuns Lousa. A publicación estrutúrase nas seccións fixas de
“Historia”, “Arte, literatura, antropoloxía”, “Entidades culturais e deportivas” e
“Acontecementos do ano”. En 2019 saíu o número 42.
BARBANTIA. Anuario de Estudos do Barbanza
(ISSN: 1889-0946) (DL: C-2792-05).
Publicación anual inaugurada no ano 2005, editada pola Asociación Cultural Barbantia e
coordinada por Antón Riveiro Coello en compaña, sucesivamente, de Xoán Pastor
Rodríguez Santamaría, Lola Arxóns e Manuel Cartea. No número 4 do ano 2008 pasou a
estar coordinada en solitario por Xoán Pastor Rodríguez Santamaría. No número 5 os
encargados da coordinación foron Manuel Cartea, Mª Xesús Armada, Antón Riveiro
Coello e Alberto Piñeiro. Até o n.º 5 constaba dun “Limiar” de X. Ricardo Losada; varios
artigos referidos á comarca do Barbanza sobre arte, xeografía, patrimonio, etnografía ou
literatura; a sección “Aires de fóra”, dedicada a acoller textos traducidos de autores
estranxeiros; “Cuarto acto”, que informa das actividades realizadas pola asociación e que
no número 5 denominouse “O alustro dun lustro”, e “Publicacións no Barbanza”. No ano
2019 publicouse o número 15, que contou coas seccións “IX Semana da Historia de
Noia”; a mítica sección “Aires de fóra”; “Barbantia ano XV”; e un apartado de “Relación
de socias/os”. Todos os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA
(ISBN: 84-87987-21-4) (ISSN: 1576-8767) (DL: C-743-2000).
Vinte anos despois de que se publicara o número 360 do Boletín da Real Academia
Gallega, órgano oficial e científico desta Institución dende o 20 de setembro de 1906 a
decembro de 1980, no ano 2000 renovouse a súa publicación co título Boletín da Real
Academia Galega, e seguiu a numeración iniciada no ano 1906. Estivo coordinado por
Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Salvador García-Bodaño
Zunzunegui e coeditado pola Real Academia Galega, a Fundación Rodríguez Iglesias e
Hércules de Ediciones. No número 367, do ano 2006, apareceron como coordinadores
Xesús Alonso Montero, Xosé Luis Axeitos Agrelo e Xosé R. Barreiro Fernández e
apreciouse a desaparición do ISBN e a modificación do ISSN, feitos que se consignan na
entrada. No ano 2019 publicouse o número 380, un especial dedicado a Antonio Fraguas
que recolle as ponencias do “Simposio Antonio Fraguas” e as “Alocucións académicas
sobre Antonio Fraguas Fraguas”. Os artigos relacionados coa literatura galega aparecen
descritos no apartado correspondente deste Informe.
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CADERNO DE ESTUDOS CHAIREGOS
(ISSN: 1889-2795) (D.L.: LU-4-2015)
Revista bienal editada polo Instituto de Estudos Chairegos-Vilalba que conta coa
copatrocinación da Área de Cultura da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
Está coordinada por Xosé M. Felpeto Enríquez e conta coas seguintes seccións “Limiar”,
“Investigación”, “Recensións”, “Nova Poesía” e “Tal como eramos”. Na sección “Nova
Poesía” recóllense as seguintes composicións de Manuel Ferreiro “A primavera”, “A nosa
terra”, “Amor divino e humano”, “Nas lareiras”, “O pasado”, “Os camiños”, “Os que non
son”, “Outono cenzo”, “Terra e tempo” e “Vida e morte son liberdade”. No ano 2019 non
correspondeu a publicación de ningún número desta revista.
Referencias varias:
- C. P. R., “Llega al noveno volumen el Caderno de Estudos Chairegos”, El Progreso, “A
Chaira”, 12 xaneiro 2019, p. 22.
Informa da publicación do último número da revista Caderno de Estudos Chairegos
correspondente ao ano 2018 e indica que contén un prólogo da escritora Marica Campo e
que recolle máis de 350 fotografías antigas recollidas en Guitiriz e Vilalba.
- Mario Outeiro, “Iescha, faro da cultura chairega”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna
política”, 21 xuño 2019, p. 36.
Recolle reflexións sobre o labor do Instituto de Estudos Chairegos, facendo especial
fincapé no traballo de publicación e aludindo á publicación do último número da revista
Caderno de Estudos Chairegos, correspondente ao ano 2018.
CÁTEDRA: Revista eumesa de estudios
(ISSN: 1133-9608) (DL: C-1702/93 )
Revista anual editada polo Concello de Pontedeume que recolle artigos de investigación
dedicados á antropoloxía, o pensamento, a arte e a historia da bisbarra do Eume. Publica,
ademais, os traballos galardoados co Premio de Investigación Etnográfica Concello de
Pontedeume, dende que foi creado no 1998. Botou a andar en 1994 e conta co apoio, a
través de subvencións, da Fundación Caixa Galicia e a Deputación Provincial da Coruña.
No seu consello de redacción figuran Alexandre Caínzos Corbeira, Carlos de Castro
Álvarez, Andrés López Calvo e Sindo Vilariño Gómez. Acolle dúas seccións fixas:
“Premio de Investigación Concello de Pontedeume” e “Escolma da nosa historia” (esta
última dende o ano 2000). No ano 2019 publicouse o número 26.
CLAVE ORIÓN
(ISSN: 1135-741X) (ISBN: 978-84-453-4778-2) (DL: C-884-95).
Revista literaria que comezou a súa andaina no seo da revista Nordés (Números 19-20,
outubro 1943) onde viu a luz o número Alfa. A súa traxectoria independente deu comezo
no ano 1995 co número I e baixo a dirección de Luz Pozo Garza, que se mantivo á fronte
da publicación até a actualidade. Dende aquela foron cinco os números que viron a luz en
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catro entregas. No ano 2001 publicáronse de forma conxunta os números VII e VIII,
correspondentes aos anos 2000 e 2001. No ano 2005 a revista deu ao prelo os números
IX, X e XX. O volume seguinte, publicado coa axuda económica da Secretaría Xeral de
Política Lingüística da Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia, contén os números
XII-XIII-XIV-XV dos anos 2005 a 2009. No ano 2017 saíron do prelo os números XVI
e XVII, correspondentes aos anos 2009 a 2017. No ano 2019 non se publicou ningún
número.
DORNA. Expresión Poética Galega
(ISSN: 0213-3806) (DL: C-94-1982).
Publicación xeralmente de periodicidade anual que comezou a súa andaina como revista
poética o 17 de maio de 1981, baixo a coordinación de Luís González Tosar “Che”,
Manolo Loxo e Suso Molanes, editada pola Asociación Dorna. A partir do número 2, a
súa publicación foi asumida polo Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de
Santiago de Compostela, en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia. Henrique Monteagudo, Dolores Vilavedra, Xosé
Manuel Salgado, Miro Villar, Mª Xesús Nogueira e, dende o ano 2001, Inmaculada López
Silva, no lugar de Iris Cochón, compoñían o comité de redacción, mentres que Ramón
Lourenzo ocupaba o posto de director. Dende o número 31, o comité de redacción está
constituído por David Pérez González, Lorena López López, Mario Regueira e Xosé
Manuel Salgado, actuando como secretario Miro Villar. Tamén se incorporou un comité
asesor constituído polo reitor da USC, a Secretaría Xeral de Política Lingüística de
Galicia, o decano da Facultade de Filoloxía Galega, o director do Departamento de
Filoloxía Galega e o escritor Luís González Tosar. Asemade, a revista pasou a ser
coeditada pola USC e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Estrutura os seus
contidos en tres grandes apartados: “Creación”, “Voces de fóra” e “Caderno da Crítica”.
En 2019 saíu do prelo o número 42, que acolle na sección de “Creación” os textos poéticos
“Poemas” de Ana Abad de Larriva; “Para o mal que estamos queixámonos moi pouco”
de Ana Fontenla; “Barcarola do maelström e os dous mares para (...)” de Antón Blanco;
“mar aberto” de Belén Senín; “Minuta” e “Coiro”, de Benjamín Vidal; “Mineralia” de
Brais Lamela; “Do silencio e o movemento. Tres postais” de Celia Parra; “[Quen]” e
“[Sucedeu]” de Chus Pato; “Palabra de andrómeda” e “A Osa Maior era nai solteira”, de
Estíbaliz Espinosa; “[Corren cabalos polas miñas costas, o seu brío impídeme camiñar]”,
[Porque fixen do meu corpo o afogarme nun vaso]” e “[Aprendín que o xeito perfecto de
cuspir mensaxes perdidas]”, de Helena Salgueiro; “Sereas” e “Potemkin” de Lorena
Souto; “A ti que me devoras…” de Marta Dacosta Alonso; “[a caída ocorre no sofá azul
exactamente no punto da primeira vez]”, “[o abandono semella unha cama baleira]” e
“[hai sinais imposibles de borrar]” de Noelia Gómez; “[Refírome a un dezanove de
maio]” e “[Permanece e vibra a visión das moscas]”, de Oriana Méndez; “Ubi sunt?”, de
Rosalía Fernández Rial; “Queres?”, de Sara Villar; “[Xa estás aquí]”, “[As tropas de nós
avanzan, padre, onde o ventre desaparece]”, “[Na parálise da boca dedos suxos indican a
ruta]” e “[Escoitas o ruído]”, de Serxio Abalo; os textos en prosa “[dúas variacións sobre
a visión dun poema]” de Tamara Andrés; “Só quedaron as preguntas” de Andrea Barreira
Freije; “Aquí, no sitio do corazón” de Cecilio F. Santomé; “Solpor” de Lois Alcayde
Dans; “O barco Galicia” de Mario Pardo; “O oso de peluche” de Moncho Iglesias; “Besta
e nai”, de Rexina Vega; “Señor Volna no corazón da ría”, de Xesús Constela. Na sección
“Voces de fóra” preséntase baixo o título “Kristina Kocan: Como farías cunha cerva”
unha escolma bilingüe esloveno-galego de Kristina Kocan levada a cabo por Isaac Xubín
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e acompañada dunha breve introdución á figura da devandita autora e aos textos. Os
poemas que se ofrecen son: “vlaki / trens”, “rusevine / ruínas”, “hoja do dezja ali rdedi
kardinal / camiñando baixo a chuvia ou paxaro vermello”, “poznopoletne prostosti / as
liberdades dos veráns de outrora”, “kolesa ini murve / bicicletas e amoras”, “orehi /
noces”, “walker / walker” e “spisek (stvari, ki jih moras narediti v New Yorku / listaxe
(das cousas a facer en Nova York)”. Na sección “Poéticas” recóllese un texto de Daniel
Salgado que leva por título “Sobre unha edición de 1922 do Manifesto Comunista
traducida ao italiano por Antonio Labriola e publicada polo Partido Socialista Italiano” e
unha fotografía asinada por Xaime Fandiño.
ENCRUCILLADA. Revista galega de pensamento cristián
(ISSN: 1131-6519) (DL: C-80-1977).
Publicación bimestral de pensamento cristián que, baixo a dirección de Andrés Torres
Queiruga, comezou a súa andaina en xaneiro de 1977. Actúan como vicepresidente Pedro
Fernández Castelao, como secretaria Engracia Vidal Estévez e como tesoureiro Xosé
Manuel Pensado. Consta das seguintes seccións fixas: “Guieiro”, “Estudos”, “Achegas”,
“Crónicas”, “Recensións”, “Libros chegados á redacción” e “Ilustracións”, porén, outras,
como “Rostros”, “In memoriam”, “Experiencias”, “Documentos” ou “Editorial” (que
desapareceu a partir do número 132, pero reapareceu no 156), son de aparición ocasional,
porque son substituídas por monográficos de congresos ou romaxes, cartas ou entrevistas.
No ano 2019 apareceron os números 211 (xaneiro-febreiro), o número 212 (marzo-abril),
o 213 (maio-xuño), o 214 (setembro-outubro) e o número 215 (novembro-decembro). Os
artigos relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
ESCRITA CONTEMPORÁNEA
(ISSN: 1889-9579) (DL: VG-1293-2005).
Revista da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) que naceu no
ano 2005 coa intención de ser instrumento de normalización cultural e literaria para que
tamén os escritores e escritoras participen na construción dunha literatura nacional. A súa
coordinación e estrutura é diferente en cada número, pois xeralmente ten carácter
monográfico. No ano 2019 editáronse os números 25, 26 e 27. Os dous primeiros están
decicados á literatura de transmisión oral e levan por nome Mestras e Mestres da
Memoria 2013-2019. Tesouros Humanos Vivos e Actas da XII Xornada de Literatura de
Tradición Oral. Rimas e letras da música popular. Do Romanceiro tradicional ao bravú,
respectivamente. O número 27 está dedicado á poesía e titúlase Actas do I Congreso de
Poesía da AELG. Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega. Os artigos relacionados
coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
FERROLANÁLISIS. Revista de pensamiento y cultura
(ISSN: 1576-4540) (DL: C-1106-1990// C-1873-03).
Revista que botou a andar en setembro de 1990. Recibe o patrocinio do Concello de
Ferrol, Navantia, Unión Fenosa, Xunta de Galicia, Cámara de Ferrol, Puertos de Ferrol y
San Cibrao, Asociación Clúster del Naval Gallego e Deputación Provincial da Coruña.
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Está editada polo Clube de Prensa da cidade ferrolá. Na presentación desta iniciativa
editorial afirmábase que os temas tratados se ían centrar na comarca de Ferrol e que a súa
periodicidade había de ser trimestral, mais este obxectivo truncouse de seguido debido á
falta de apoio financeiro. Deste xeito, o número 2 saíu en xullo de 1991 e o número 3 en
xuño de 1992. A partir das entregas 4 e 5, de 1993, aparecen as primeiras referencias á
literatura galega. A revista pasou a ser de periodicidade anual. O seu director foi Germán
Castro Tomé dende os inicios até o ano 2000, cando pasou a ocupar a Presidencia de
Honra, deixando a dirección en mans de Xulia Díaz Sixto. O consello de redacción estivo
composto por Luís Mera Naveiras, Xosé A. Ponte Far, Enrique Sanfiz Raposo, María
Ares Sanmartín, Esperanza Piñeiro de San Miguel, Fernando Bores Gamundi e Xosé
María Dobarro Paz. No ano 2006 quedou a dirección en mans de María Ares Sanmartín
e o consello de redacción pasou a estar composto por Fernando Bores Gamundi, Xosé
María Dobarro Paz, Hermenegildo Franco y Suanzes, Luis Mera Naveiras, Esperanza
Piñeiro de San Miguel e Xosé Antonio Ponte Far. No ano 2009 a dirección pasou a Xosé
Antonio Ponte Far e María Ares Sanmartín volveu ao consello de redacción. A revista
conta coas seguintes seccións: “Ferrolterra”, “Separata Especial”, “Galicia”,
“Internacional”, “Creación” e “Portafolio”. No ano 2007 aumentaron con “Cartulario” e
“Documentación”, e “Separata especial” pasou a denominarse “Estudio Monográfico”. A
partir do ano 2016 a revista pasou a ser de carácter bienal. No ano 2019 non correspondeu
a publicación de ningún número desta revista.
FOLLAS NOVAS. Revsita de Estudos Rosalianos
(ISSN: 2530-3813) (DL: C.135-2016).
Publicación de periodicidade anual –presentada sempre no mes de decembro– editada
pola entidade non lucrativa “Fundación Rosalía de Castro”, xunto coa colaboración de
Casa de Rosalía. Comezou a súa andaina no 2016 baixo a dirección de Xosé Luís Axeitos
cuxa finalidade era converterse nun referente nos estudos sobre a autora a nivel
internacional. Esta revista publícase en formato dixital e en papel. No seu consello de
redacción figuran María Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, Anxo Angueira, Xosé Carlos
Beiró, Carmen Blanco e María Pilar García Negro. O comité científico está integrado por
Xosé Ramón Barreiro, Luís Cochón, Catherine Davies, Carme Fernández PérezSanjulián, María Xesús Lama, Aurora López, Kathleen N. March, Marina Mayoral, Xosé
Luís Méndez Ferrín, Camiño Noia, Andrés Pociña, María do Cebreiro Rábade Villar,
Francisco Rodríguez, Ana R. Fischer e Dolores Vilavedra. O número 1 contou co
patrocinio do Concello de Rianxo e o número 2 co do Concello de Padrón. Acolle seis
seccións fixas: “Artigos”, “Textos e documentos”, “Recensións”, “Bibliografía”, “Varia”
e “Casa de Rosalía”, que anticipan o contido claramente literario da revista pero sen
deixar a marxe outras preocupacións propias da cultura e da socioloxía literarias (lectores,
recepción, historiografía, etc.). O formato dixital permite achegar na sección
“Novidades”, as publicacións, traducións e estudos que vaian saíndo publicados ao longo
do ano, e algunhas das mesmas serán incluídas nalgunha das seccións da versión impresa.
Está aberta a toda posibilidade de colaboración e intercambio con persoas, institucións e
entidades de ámbito cultural e social interesadas en fomentar e divulgar a vida e obra de
Rosalía de Castro. En 2016 saíu do prelo o número 1, cuxa segunda sección intitulada
“Textos e documentos” incorpora dúas cartas: a primeira delas escrita por Alfredo Vicenti
a Manuel Murguía (pp. 124-143) a cargo de María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda e, a
segunda, escrita por Manuel Murguía e dirixida a súa muller Rosalía de Castro (pp. 144158) a cargo de Diego Rodríguez González, ámbalas dúas acompañadas da súa
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transcrición e a copia do documento orixinal. No 2017 saíu á luz o número 2, onde
Carmen Blanco deixa o consello de redacción. Este número segundo acolle na sección
“Textos e documentos” un corpus epistolar da familia Murguía-Castro xunto con tres
epístolas de Indalecio Armesto, Ramón Campio Hermida e Castro e Alejandro Chao, a
cargo de Xosé Luís Axeitos (pp. 166-186), coas súas transcricións e orixinais. En 2019
saíu do prelo o número 4. Os artigos relacionados coa literatura galega están descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Montse García, “Follas Novas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Letras”, 12 abril 2019, p. L10.
Dá conta da saída do prelo dun novo número da publicación Follas Novas. Revista de
Estudos Rosalianos.
GALEGOS
(ISSN: 1889-2590) (DL: VG 549-2008).
Publicación trimestral de gran formato aparecida no ano 2008. Está dirixida por Alejandro
Diéguez e conta cun amplo número de colaboradores. O seu contido divídese nas
seguintes seccións: “Entrevistas”, “Crónicas”, “Noticias”, “Artigos”, “Humor”, un
“Caderno” monográfico dedicado a diferentes intelectuais do eido da pintura, literatura,
arquitectura etc. e “Encarte”, onde se acollen obras ou fragmentos de textos de creación,
sobre todo de ensaio. A partir do número 4 (IV trimestre 2008) contou con ISSN. No ano
2019 publicouse o número 25.
GRIAL. Revista Galega de Cultura
(ISSN: 0213-3806) (DL: C-94-1982).
Apareceu por primeira vez en 1951, pero foi silenciada máis de dez anos. Reapareceu en
1963 editada pola Editorial Galaxia, baixo a codirección de Ramón Piñeiro e Francisco
Fernández del Riego, e dende entón non se deixou de publicar. Na primeira etapa
publicáronse cen números subtitulados Revista Galega de Cultura. A partir do número
cen, asumiu a súa dirección Carlos Casares e pasou a denominarse simplemente Grial.
Nesta segunda etapa continuou a periodicidade trimestral. No ano 2003, co número 157,
iniciouse a terceira etapa desta revista que recuperou o subtítulo da primeira etapa, Revista
Galega de Cultura, dirixida agora por Víctor F. Freixanes e codirixida por Henrique
Monteagudo, debido á morte prematura de Carlos Casares. Esta nova etapa comportou
un cambio que afectou ao deseño en xeral, dende o formato á inclusión da cor nas súas
páxinas interiores, pero tamén aos contidos, que se repartiron en seccións como “Carta
do editor”, “O rego da cultura”, “Entrevista” ou “Conversa con”, “Documentos”,
“Creación”, “Crónica”, “O espello das letras”, “Cine, teatro e artes escénicas”, “Ciencia
e tecnoloxía” ou “Comunicación e novas tecnoloxías”, “Arquitectura e artes plásticas”.
Ademais de acoller artigos relacionados coas disciplinas humanísticas, a revista deu
cabida a achegas procedentes do mundo das artes, das novas tecnoloxías, da creación
plástica e dos xéneros xornalísticos. Cómpre sinalar, así mesmo, que cada número acolle
un tema monográfico concreto, que se especifica xa dende a portada. No ano 2019
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publicáronse os números 221 (xaneiro, febreiro, marzo), 222 (abril, maio, xuño), 223
(xullo, agosto, setembro) e 224 (outubro, novembro, decembro). O número 221, titulado
“Teatro galego contemporáneo” acolle na sección “Creación” unha escolma de textos
poéticos de María Varela Abelairas que leva por nome “Poemas” (pp. 61-63) e un texto
narrativo de Adrián Estévez titulado “Maionesa Prima”. O número 222, titulado “Novas
narrativas na historia da arte contemporánea” inclúe na sección “Creación” unha escolma
de poemas de Anxo Mena baixo o nome de “Incidencias na inercia” (pp. 90-93) e de Ana
Fontela co título de “Quero ser Ana Fontela” (pp. 95-97). O número 223, titulado
“Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda: camiños explorados”, contén na sección de “Creación”
unha selección de textos poéticos de Isaac Xubín que leva por nome “Fráxil o que sinto”
(pp. 67-69) e un texto narrativo de Ana Cabaleiro titulado “Todas esas mentiras” (pp. 7173). O número 224, titulado “Meirás: a sombra da ditadura”, recolle na sección
“Creación” un texto narrativo de Ramón Villar Landeira que leva por nome “A Fraguella”
(pp. 99-101). Os artigos relacionados coa literatura galega están descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.
LUZES. Xornalismo que conta
(ISSN: 2387-1431) (DL: C. 2260-2013).
Revista dirixida por Xosé Manuel Pereiro e Manuel Rivas. Dende o ano 2013, cunha
periodicidade mensual, leva recollendo reportaxes literarias e gráficas de Galicia,
Indochina, Oriente Próximo, América Latina ou da Europa central. No ano 2019,
publicáronse os números 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74. O número 64, titulado
“Patrimonio, temos que falar” acolle na sección “Creación” un fragmento da obra Fálame
do silencio de Pablo L. Orosa, que leva por nome “Un fillo do Madrid, un neto do City”
(pp. 89-93). O número 67, titulado “A vida ás escuras” inclúe na sección “Creación” dous
fragmentos da novela Beleza vermella de Arantza Portabales Santomé baixo o nome de
“Beleza vermella” (pp. 91-95). O número 68, titulado “A doenza da atención primaria”,
contén na sección de “Creación” os microrrelatos gañadores da segunda edición do
certame convocado pola RAG e PuntoGal nas modalidades adultos, xuvenil e infantil;
que leva por nome “II Concurso de microrrelatos” (pp. 91-93) e inclúe os escritos de
Jessica Rodríguez Sánchez, Óscar Fernández Freire, Claudia Martínez Asenjo, Ángela
Arnosa Prieto, Martina Lois Cuns, Alba Díaz Mera, Eduardo Cameselle Iglesias, Cristina
Fojo Rubio e Pablo Mirás Sánchez. O número 69, titulado “Traballar a unión”, recolle na
sección “Creación” varios poemas de Samuel Solleiro, que forman parte da súa obra O
mundo dos vivos, unha escolma que leva por nome “O mundo dos vivos” (pp. 91-93). O
número 73, titulado “Onde arde” acolle na sección “Creación” un fragmento do capítulo
primeiro da novela Un lume azul de Pedro Feijoo baixo o nome “Un lume azul” (pp. 8993). O número 74, titulado “Mar de plástico” inclúe na sección “Creación” un fragmento
do relato gráfico Madialeva de Ana Moreiras so o título “Madialeva” (pp. 91-93). Os
artigos relacionados coa literatura galega están descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
LVCENSIA. Miscelánea de cultura e investigación
(ISSN: 01130-6831) (DL: LU 885-1990).
Publicación semestral editada dende 1990 pola Biblioteca do Seminario Diocesano de
Lugo baixo a dirección de Gonzalo Fraga Vázquez. Actualmente forman o consello de
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redacción, ademais do director citado, Manuel Castro Gay, Nicandro Ares Vázquez, Mª
Dolores Carmona Álvarez, Manuel Rodríguez Sánchez, Daniel García García, David Gil
Mato, David Varela Vázquez e Argimiro López Rivas, que actúa de secretario. A revista
consta de catro seccións intituladas “Estudios”, “Comentarios”, “Texto” e “Libros”, onde
se recollen traballos dedicados a diversas materias como historia, toponimia ou
antropoloxía, en xeral relacionados coa historia de Lugo. En “Libros” ofrécense
comentarios centrados nas novidades editoriais. No ano 2019 publicáronse os números
59 e 60.
MADRYGAL. Revista de Estudios Gallegos
(ISSN:1138-9664) (ISSN electrónico: 1988-3258) (DL: M 15892-1987).
Publicación realizada no Centro de Estudios Gallegos da Facultade de Filoloxía da
Universidade Complutense de Madrid, subvencionada pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística da Xunta de Galicia, que comezou a súa andaina en 1998 cunha periodicidade
anual. Actualmente o seu equipo directivo está formado polo finado Alonso Zamora
Vicente como director honorífico, Carmen Mejía Ruiz (anteriormente subdirectora) como
directora, e Asunción Canal Covelo e Javier Rivero Grandoso como secretarios, ademais
dun amplo consello de redacción conformado por persoas relacionadas coa propia
Universidade Complutense e de diversas procedencias: Ana Acuña Trabazo, Alejandro
Alonso, Diana Bianchi, Denis Canellas de Castro Duarte, Xavier Frías Conde, Miguel
Louzao, Mª Victoria Navas Sánchez-Élez, Mª Carmen Parafita, Roberto Pascual, Olivia
Rodríguez, Claudio Rodríguez Fer e Rosario Suárez Albán. Contén as seccións “Artigos”,
“Varia”, “Crónica”, “Creación”, “Tradución”, “Entrevista” e “Recensións”. No ano 2019
saíu do prelo o número 22. Os artigos relacionados coa literatura galega son descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Xosé Ramón Pena, “Palabra de Madrygal. Sempre con Victoria”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 702, “Libros”, 28 febreiro 2019, p. VI.
Agradece que o número 21 da revista Madrygal, correspondente ao ano pasado, se lle
dedicase a Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda. Explica que participan no volume Xesús
Alonso Montero, María do Cebreiro Rábade Villar, María Xesús Lama, Luz Pozo Garza
e Patricia Arias Cacheiro. Indica que, ademais, a entrega inclúe dous textos inéditos de
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda: Avances na investigación da biografía rosaliana e 19062006: centenario da Real Academia Galega.
MURGUÍA. Revista galega de historia
(ISSN: 1696-9197).
Revista galega de historia publicada pola Asociación Galega de Historiadores. Iniciou a
súa actividade no ano 2003 cunha periodicidade semestral. Está dirixida por UxíoBreogán Diéguez Cequiel e coordinada por Alexandra Cabana Outeiro. No ano 2019
publicáronse os números 39 e 40. Os artigos relacionados coa literatura galega son
descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
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OLGA. Revista de Poesía Galega en Madrid
(ISSN: 2445-2769) (DL: CU 81-2016)
Revista de poesía galega en Madrid creada polo editor e poeta Sabino Torres. Iniciou a
súa publicación no ano 2016 cunha periodicidade semestral. No ano 2019 publicáronse
os números 7 e 8. Os artigos relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Magdalenas para soportar el ruido”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 20 febreiro 2019, pp. 58-59.
Sinala que a Delegación da Xunta en Madrid acolleu, o día 18 de febreiro, a presentación
do número 6 de Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid (correspondente ao ano 2018)
indicando que se publica baixo o título de ‘Voces Ceibes: Outra Re-Volta’ e está adicado
ao movemento musical Voces Ceibes no 50º aniversario da súa fundación.
RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares
(ISSN: 1136-3207) (DL: OU-75/95).
Revista cultural editada pola Deputación de Ourense. A súa periodicidade é semestral.
Foi fundada en decembro de 1995. Até o número 18 (novembro de 2003) coeditábana a
Escola Provincial de Danzas e o Colectivo Castro Floxo. A partir do número 19 (maio
2004), entrou tamén na coordinación o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández “Xocas”. Os directores son Mariló e Xulio Fernández Senra e o secretario
Francisco Javier Álvarez Campos. A revista contén seccións de literatura, arquitectura
popular, heráldica e tecnoloxía tradicional, entre outras. No ano 2019 publicouse o
número 43, dedicado a Antonio Fraguas Fraguas. Os artigos referidos á literatura galega
atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN
(ISSN: 1132-8932) (DL: C-22/1986).
Revista de periodicidade irregular, de carácter educativo e interdisciplinar, que comezou
a súa andaina no ano 1986 e que interrompeu a súa edición no ano 2002. É unha
publicación da Nova Escola Galega, dirixida por Manuel Bragado Rodríguez, na súa
primeira xeira, e editada por Edicións Xerais de Galicia. Na segunda xeira, que comezou
no ano 2006, está dirixida por Suso Rodríguez e conta cun consello de redacción
composto por Antón Costa Rico, Carmen Díaz Simón, Manuel González Seoane, Xulio
Pérez Pérez, Ana Mª Pose Blanco, Xosé Ramos Rodríguez, Miguel Vázquez Freire,
Francisco Veiga García e Mª Helena Zapico Barbeito. Cunha periodicidade de tres
números anuais publícase coa intención de constituír un material de axuda para os
profesionais da educación e ser expoñente das súas necesidades e problemas, ademais de
promover a actividade docente. Nela participan profesores das tres universidades galegas
de Ciencias da Educación, xunto cun amplo grupo de profesionais do ensino. A revista
conta con numerosas seccións, entre as que salientan: “O tema”, parte monográfica que
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trata unha temática diferente en cada número, “Entrevista”, “Novas tecnoloxías”, “A
escola rural”, “Experiencias”, “Recursos do contorno”, “Pais e nais”, “Xoguetainas e
brinquetainas”, “Estudos e informes”, “Panoraula” e “Recensións” ou “Reseñas”. No ano
2019, publicáronse os números 73, 74 e 75. O número 73 está dedicado ao teatro; o 74, á
filosofía; e o 75, á nova escola. Os artigos referidos á literatura galega atópanse descritos
nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Montse García, “Revista Galega de Educación”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicación”, 28
maio 2019, p. L10.
Informan da presentación dun novo número da revista centrado na utilización do teatro
como recurso educativo na Biblioteca do CDG.
REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA
(ISSN: 1576-2661) (DL: C-584-2000).
Publicación de periodicidade anual que iniciou a súa andaina no ano 2000. O seu director
é Xosé Ramón Freixeiro Mato, o subdirector Manuel Ferreiro e o secretario Xosé Manuel
Sánchez Rei. O consello de redacción está formado por Manuel Fernández Ferreiro,
María Pilar García Negro, Xoán Carlos Lagares, María Aldina Marques, Elisardo López
Varela, Xoán López Viñas, Anxo M. Lorenzo Suárez, Goretti Sanmartín Rei, Xavier
Varela Barreiro e Roger Wright. Como membros do comité científico aparecen Evanildo
Bechara, Ataliba T. de Castilho, José Luiz Fiorin, Rafael Lluis Ninyoles, Andrés Pociña,
Álvaro Porto Dapena, José Luís Rodríguez, Sebastià Serrano, Telmo Verdelho e Mário
Augusto do Quinteiro Vilela. No ano 2008 Elisardo López Varela xa non figuraba no
consello de redacción ao igual que Roger Wright, que pasou a formar parte do comité
científico. No ao 2012, pasaron a formar parte do consello de redacción Iolanda Galanes,
Pär Larson e Ana Maria Martins e do comité científico Manuel Ferreiro e Juan Carlos
Moreno Cabrera. A revista divídese nos apartados “Artigos” e “Recensións”. No apartado
final aparecen as normas para a presentación de traballos e apúntase que se consagra “á
publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou
filolóxico do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e coñecemento da
lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, recensións de obras que trataren algún tema
relacionado coa lingüística en xeral, ou coa galega e portuguesa en particular, serán
obxecto de consideración para seren publicadas”. No ano 2008 publicouse o número 9,
que contiña unha nova sección intitulada “Notas”. No ano 2019, publicouse o número 20.
Os artigos referidos á literatura galega atópanse descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
REVISTA GALEGA DE TEATRO
(ISSN: 113-956 X//1888-2412) (DL: Vg-21-1994).
Revista de información teatral fundada en 1985 e editada pola Asociación Cultural “Entre
Bambalinas”, que recibiu a Medalla ADE no ano 2006. É membro fundador da Rede de
Publicacións do Instituto Internacional do Teatro do Mediterráneo e recibe o apoio da
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Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e de AGADIC (Axencia Galega
das Industrias Culturais). A súa periodicidade, inicialmente semestral, na actualidade é
trimestral. No número 22 iniciou unha segunda época, dirixida por Antón Lamapereira,
cun consello de redacción formado por Iria Méndez, Xosé M. Pazos, Pedro P. Riobó,
Manuel F. Vieites e Lourdes Vega e actuando como secretarios Che Mariño; dende o
número 28 Mª José Vilas Rodas, relevada por Vanesa M. Sotelo a partir do número 55.
Dende o número 54 apreciouse un cambio de ISSN que se consigna na entrada e constan
como membros do consello de redacción Afonso Becerra de Becerreá, Casilda García,
Antón Lamapereira, Inma López Silva, María Lourdes Vega Alonso, Manuel F. Vieites,
Pedro P. Riobó, Ricardo Solveira, Vanesa Sotelo, Xosé M. Pazos, Roberto Pascual,
Gonzalo Rodríguez e, a partir do número 57, tamén Che Mariño. Ademais de reportaxes
de actualidade sobre actividades teatrais, presentaba as seguintes seccións: “Editorial”,
“Opinións desde a butaca”, “IGAEM”, “Libros”, “Revistas”, “Axenda”, “En cartel” e
“Ficheiro”. No número 54 apreciouse un cambio nas seccións, que pasaron a ser:
“Cómic”, “Editorial”, “Espazos”, “Festivais”, “Entrevistas”, “Críticas”, “Libros”,
“Revistas”, “Ficheiro”, “Axenda”, “Temas”, “En danza”, “Documentos” e
“Espectáculos”, sen unha estrutura estábel e variando a súa aparición. Todos os números
inclúen un caderno numerado, co título de “Textos teatrais”, no que a revista dá a coñecer
distintas pezas teatrais, con frecuencia traducións ao galego. No ano 2018 o título da
revista mudou a Erregueté. Revista Galega de Teatro. No ano 2019, publicáronse os
números 98 e 99. No número 98, reprodúcense fragmentos de Ubú Colonial, de Alfred
Jarry, traducidos por Henrique Harguindey. No exemplar número 99, reprodúcese o texto
“A traxedia e a farsa”, de Manuel Xestoso; “Tráfico -uma tragédia obscena”, de Carlos
Santiago e “Resaca”, de Tito Asorey e Ana Carreira. Os artigos referidos á literatura
galega atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “Despedida teatral ao grande”, La Región, “Verano”, “Mostra
Internacional de Teatro”, 26 xullo 2019, p. 25.
Indica que, no marco da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, se levou a cabo a
presentación do exemplar número 97 da Revista Galega de Teatro publicado en 2018.
SUROESTE. Revista de Literaturas Ibéricas
(ISBN: 978-84-9852-287-7).
Revista estremeña de periodicidade anual dirixida por Antonio Sáez Delgado. Naceu
como punto de encontro entre as diferentes literaturas peninsulares, con especial atención
ao diálogo entre Portugal e España. Outorga un papel fundamental á creación literaria. O
consello de redacción está formado por Antonio Franco Domínguez, Luis Manuel Gaspar,
Gabriel Magalhães e Javier Rodríguez Marcos e o consello asesor por Miguel Á. Lama,
Álvaro Valverde, Eloísa Álvarez, Fernando Pinto do Amaral, Juan Manuel Bonet,
Perfecto Cuadrado, António Cándido Franco, Martín López-Vega, João de Melo y
Eduardo Pitta. Parte da publicación Espacio/Espaço Escrito, editada polo Departamento
de Publicacións da Deputación Provincial de Badaxoz e a Editora Rexional de
Estremadura, organismos encargados así mesmo desta nova publicación que saíu do prelo
por vez primeira en xaneiro de 2011. Está estruturada en catro seccións fixas: “Poesía”,
“Narrativa”, “Ensayo” e “Escaparate de libros”. No ano 2019 publicouse o número 6, que
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contén na sección “Poesía” a composición en galego “Logo daquel tempo” de Monserrat
Villar González.
TEMPOS NOVOS. Revista mensual de información para o debate
(ISSN: 1137-6945) (DL: C-588/97).
Revista fundada en abril de 1997 e editada polo Grupo Atlántica de Información e
Comunicación de Galicia S.A. con periodicidade mensual. No primeiro editorial
consignábanse os seguintes obxectivos: a creación dun medio de comunicación
alternativo e de calidade que permitise artellar un movemento orixinal de desafío á
mundialización tecnolóxica e á defensa e reforzo dunha identidade colectiva galega. O
director da revista é Luís Álvarez Pousa. Conta cun comité de redacción e con
colaboradores habituais, entre os que se contan José Manuel Lens (Arte), Xurxo González
(Cinema), Armando Requeixo e Teresa Seara (Libros), Alexandre Cancelo (Música) e
Inma López Silva (Teatro), así como cunha nómina máis ampla de colaboradores
eventuais. A revista consta das seccións estábeis “Opinión”, “Cataventos”, “A
Contratempo”, “Horizontes” e “Voces e culturas”. En cada número de decembro faise un
balance crítico do ano nas áreas de política, sociedade, economía e cultura. No ano 2007
a revista cambiou de formato e ampliou as seccións: “Obertura”, “Días Soltos”, “Todo é
peixe”, “Editoriais”, “En Foco”, “Carta de axuste”, “Entrevista”, “As claves”, “Tres en
raia”, “¡Guau Guau!”, “Debate”, “Entreculturas”, “Crítica”, “Redes cívicas”, “Espiral
innovadora” e “Sen corsé”. Engadiu ademais a sección “Dossier TN”. Tempos Novos vén
acompañada dende o inverno 2006/07 do suplemento Protexta, de periodicidade
cuadrimestral, que tamén se distribúe cos xornais El Ideal Gallego, Diario de Ferrol,
Diario de Arousa e Diario de Bergantiños. O seu director é Luis Álvarez Pousa e a
presidenta Ana Fernández Puentes. Os nomes das distintas seccións, maioritariamente
estábeis, son: “proVisión” (dedicada a un tema de actualidade da literatura galega),
“proTagonista” (entrevistas), “proPostas” (recomendación de obras), “proLogo”
(centrada nun autor), “proNtuario” (os libros dos lectores), “proNome” (entrevistas),
“proPulsión” (produción literaria dun país), “proXectil” (achegas literarias de internet) e
“proCura” (novidades editoriais). No ano 2019, saíron do prelo os números 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 e 271. Os artigos referidos á literatura galega
atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
TRABE DE OURO, A. Publicación Galega de Pensamento Crítico
(ISSN: 1130-2674) (DL: C-351-1994).
Revista de pensamento crítico, editada por Sotelo Blanco Edicións, de periodicidade
trimestral. Foi fundada en 1990. O seu director é Xosé Luís Méndez Ferrín. Conta cun
consello de redacción formado por Miguel Anxo Seixas, Francisco Sampedro, Antón
Figueroa, Marcial Gondar Portasany, Xavier Vence, Margarita Ledo Andión, Paco
Martín, Darío Xohán Cabana, Xosé Cid Cabido, X. M. García Crego, Manuel Cidrás,
Manuel Forcadela, Manuel Outeiriño, X. M. Salgado, X. Antón L. Dobao, Antón Reixa,
J. Viale Moutinho e Carlos García Martínez. A partir do número 62 xa non figuraron no
consello Xosé Cid Cabido, Manuel Cidrás, Manuel Forcadela e Antón Reixa. Exercen
como secretarios Rosa López Fernández e Francisco Fernández Rei. A revista estrutúrase
en cinco apartados: “Cuestións”, “Acoutacións”, “Textos”, “Publicacións” e “Crónica”.
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No ano 2019, publicáronse os números 110, 111 e 112. Todos os artigos referidos á
literatura galega están descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
UNIÓN LIBRE. Cadernos de vida e culturas
(ISSN: 1137-1250) (DL: C-1668-1996).
Revista cultural publicada por Ediciós do Castro, de periodicidade anual. Fundada en
1996, e coordinada por Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco, o seu propósito é dar
cabida a diversas manifestacións creativas, preferentemente literarias, dende unha
perspectiva “radicalmente aberta, crítica, independente e libertaria”. O comité de
redacción está integrado por Xosé Luís Axeitos, Vsévolod Bagno (San Petesburgo),
Diana Conchado (Nova York), María Lopo (Bretaña), Carme Junyet (Barcelona), Lily
Litvak (Texas), Katheleen N. March (Maine) e Olga Novo (Santiago de Compostela). No
ano 2019 publicouse o número 24, titulado “Letras Lilas”, dedicado a Rosalía de Castro,
María Mariño, Dora e Pura Vázquez, Luz Pozo Garza e Xohana Torres. Sobre Rosalía,
recolle os artigos “Rosalía de Castro: a muller e as mulleres”, “Presentación de extranjera
en su patria”, “En paz esperando pola alba do día”, “Valente Rosalía: aire e lama”,
“Valente Rosalía: Cantares gallegos no Diario anónimo” e Rosalía Virginia: avances na
poética da liberdade”; sobre María Mariño, “O misterio María Mariño”, “A misteriosa tea
entraña do tecer da costureira: a poética da vida de María Mariño”, “O misterio Mariño:
unha poética de mar de fondo”, “Ler con ollos libres”, “Unha elexía a María Mariño” e
“Rosalía de Castro e María Mariño: Profundas afinidades”; sobre Dora e Pura Vázquez,
“A irmandade literaria de Pura e Dora Vázquez”; sobre Luz Pozo Garza, “A voz Luz Pozo
Garza”, “Homenaxe a Luz Pozo Garza: eu non son Medea”, “Corazón de luz”, “Memoria
dunha muller solar”, “A flor no paraíso”, “Tras Luz Pozo Garza na Mariña”; e sobre
Xohana Torres, “A voz de Xohana Torres”, “Morrer no mar de mulleres desecado: unha
lectura de Adiós María” e “A nai navegante”.
XISTRAL. Revista Lucense de Creación Poética
(ISSN: 1576-9488) (DL: LU-344-00//LU 145-2008).
Revista de poesía editada pola Concellería de Cultura e Turismo do Concello de Lugo,
con periodicidade anual. Foi fundada no ano 1998. O coordinador é Toño Núñez. O seu
primeiro consello de redacción estaba integrado por Luz Pozo Garza, Marica Campo,
Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo, Manuel María e Ignacio Rodríguez. No ano 2008
publicouse o número 11 (primavera 2008), no que se aprecia un cambio no D. L. que se
consigna na entrada. Actualmente o seu consello de redacción está integrado por Luz
Pozo, Marica Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo e Carmen Basadre Vázquez.
No ano 2019 editouse o número 21 que acolle a 76 poetas e prosistas galegos e conta con
ilustracións de Christian Villamide. Os autores e autoras son: Xabier Álvarez-Blázquez
Fernández, Delfina Amoroso Abuín, Sonia Arias López, Xesús Bermúdez Tellado, Asun
Blanco, José Blázquez, Anxo Boán Rodríguez, Luís Miguel Bugallo Paz, J. Luis Calvo,
Jesús Corredoira López, Melania Cruz, Miguel Ángel Curiel Núñez, Antón de Guizán,
Domus Áurea, Beatriz Dourado, Manuel Eiza, Xoán Xosé Fernández Abella, Euloxio
Fernández, Mª Sara Fernández Fernández, Adela Figueroa Panisse (Curra), Antón Fortes
Torres, Ana Mar Fraga Rábade, Javier García Núñez, Fernando García Penas, Xosé Lois
García, Olga Glapshun, Teresa Gómez Senra, Montserrat González Álvarez “Magadán”,
Raquel González Figueiras, Ánxela Gracián, Emilio Xosé Ínsua, Daniel Irimia, Antom
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Laia, María Xosé Lamas Fernández, Paco Ledo, Miguel Anxo Macía, Emilia Martínez
Fuentes, Martiño Maseda, Pilar Maseda, Manuel Celso Matalobos, Eva Méndez Doroxo,
Sara Méndez Palmeiro, Adolfina Mesa, Enrique Mora Morandeira, Manuel Xosé Neira,
Xoán Neira, Toño Núñez, Xosé Otero Canto, Jesús Alfonso Parada Jato, Mario Pardo,
Conchita Paz Montenegro, Luísa Paz Montenegro, José Pedreira, Luz Pozo Garza, Pepa
Prado, Xesús Rábade Paredes, Pedro Rielo, Carmen Rivero Gallego, Claudio Rodríguez
Fer, Margarita Rodríguez Otero, Ramón Rodríguez Porto, Jacobo Sánchez Quintela, Shuǐ
Lóng Xuě Bào, Emilio Silva Otero, Xelo Teijido, Dores Tembrás, Manuel Vidal
Villaverde, Jesús Trashorras, José Carlos Ulloa García, Lois Vázquez Fernández, Xosé
Luís Vázquez Somoza, Elvira Veloso, Ana Vila Portomeñe, Christian Villamide, Branca
Villar, Helena Villar Janeiro e Eva Xanim.
Referencias varias:
- Ruth López, “A revista Xistral lanzou un novo número cos versos de 77 poetas e
ilustracións de Villamide”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 29 marzo 2019, p. 57.
Informa da presentación do número 21 desta publicación, que conta con achegas de 77
poetas. No acto estivo o consello redactor de Xistral, formado po Luz Pozo Garza, Marica
Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo, Carmen Basadre e o seu novo coordinador,
Toño Núñez. Realizouse un recital de poesía e logo unha homenaxe a Camilo Gómez
Torres, amigo de Manuel María e antigo redactor da revista.
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X. PREMIOS
X.1. NARRATIVA
Certame de microrrelatos da biblioteca municipal de A Guarda
O Concello da Guarda, no seo da campaña “Abril Mes do Libro” e co gallo do Día
internacional do Libro Infantil e Xuvenil e o Día internacional do Libro, convoca o
Certame de microrrelatos da biblioteca municipal da Guarda. O Certame está aberto á
cidadanía e sen límites de idade. Os traballos poden presentarse, do 1 ao 18 de abril, tanto
no departamento de Cultura do Concello como na Biblioteca Municipal. Os textos
deberán ser escritor en lingua galega. O tema dos microrrelatos é libre e a extensión da
obra será de cento cincuenta palabras máximo, sen incluír o título. Os textos deben ser de
autoría orixinal e inédita e os traballos presentaranse en formato papel. Os premios
concederanse o día 21 de abril e farase a entrega dun agasallo a todas as persoas
participantes e os traballos serán expostos do 19 ao 29 de abril no Centro Cultural.
XVIII Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos
O Concello de Noia e a revista Casa da Gramática do IES Virxe do Mar, coa colaboración
da Deputación da Coruña, convocan este certame, ao que poden concorrer escritores
maiores de idade de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego de temática libre
que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras. Comezou a súa andaina cunha
dotación económica de 1.800 euros; porén a partir da segunda edición o galardón pasou
a ser de 3.000 euros e unha escultura conmemorativa realizada polo artista local Alfonso
Costa, xunto coa publicación da obra gañadora por parte do Concello de Noia. Os
orixinais, cunha extensión entre setenta mil e cen mil caracteres, por cuadriplicado,
mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados,
sen firma e cun lema baixo plica, debían remitirse ao Concello de Noia (Rosalía de Castro,
n.º 2, 15200 Noia, A Coruña). Estabelécese que a Editorial Toxosoutos publicará a obra
galardoada renunciando os autores/as aos dereitos da primeira edición, tanto en galego
como noutros idiomas de posíbel publicación por parte da devandita editora. Na edición
correspondente ao ano 2017, o premio foi declarado deserto. En 2018, o gañador foi
Francisco Fernández Dávila coa novela “Álma”. No presente ano 2019, o xurado formado
por Xerardo Agrafoxo, Xavier Castro, Antonio Piñeiro, Baldo Ramos, Santiago Freire o
Olga Ramos, declarou gañador a José Carou Rey, co libro Desvelando a Ademar
Escambia.
Referencias varias:
- M. C., “José Carou Rey, ganador del Avilés de Taramancos”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Noia. Muros”, 12 maio 2019, p. 36.
Informa da concesión do premio literario ao rianxeiro José Carou Rey, pola obra
Desvelando a Ademar Escambia. Indica que o galardoado recibirá 3000 euros, unha
escultura de Alfonso Costa e a publicación do traballo.
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V Premio Antón Risco de Literatura Fantástica
Urco Editora, a Fundación Vicente Risco, Auga Editora, Âncora Editora, Sacauntos
Cooperativa Gráfica, Libraría Aira das Letras, Livraria Traga-mundos, Pastelería Fina
Rei e A Fábrica de Vilanova convocan conxuntamente o Premio Antón Risco de
Literatura Fantástica co obxectivo de homenaxear o escritor Antón Martínez-Risco
Fernández, continuador da literatura fantástica do seu pai, Vicente Risco. Pode
presentarse calquera persoa cun texto inédito, escrito en galego ou portugués e cunha
extensión entre cento cincuenta mil e seiscentos mil caracteres con espazos. Os orixinais,
en formato DIN-A4 e letra Times ou semellante de corpo 12 e a dobre espazo, deben
entregarse na sede de Urco Editora (Rúa do Avío, n.º 11 baixo, 15705 Santiago de
Compostela), baixo plica. O premio consiste en 3.000 euros e a publicación do libro. Urco
Editora e Âncora Editora serán as encargadas da edición e publicación en lingua galega
ou portuguesa e Auga Editora da tradución, edición e publicación en lingua española. No
ano 2015 acadou o premio Antonio Manuel Fraga con Querido H. P. L.; no 2016, Fausta
Cardoso Pereira con Dormir com Lisboa; no 2017, Luís Rodríguez Rivera con Os mouros
do Pico Sacro; no 2018 Rui Sota con Sentado à sombra das peças do tabuleiro de xadrez.
No presente ano 2019, o premio foi declarado deserto.
VI Certame de Relato Curto Biblioteca Pública Antonio Odriozola
A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola convoca este premio dende o ano
2014 co obxectivo de fomentar a creación literaria no ámbito da biblioteca pública e servir
como canle de difusión de novos valores. Pode enviar o seu relato orixinal e inédito, en
castelán ou galego, calquera persoa maior de dezaseis anos. Os textos, cunha extensión
máxima de tres páxinas escritas con letra Arial de tamaño 11 e interliñado 1,5, deben
entregarse na biblioteca de maneira presencial ou por correo ordinario, sen asinar, cun
pseudónimo e con plica. Outórganse tres premios, consistentes nun lote de libros e na
difusión dos tres traballos gañadores por parte da biblioteca. O xurado está composto pola
directora da biblioteca (presidenta), un técnico da biblioteca e unha persoa relacionada co
mundo libreiro (vogais) e un usuario da propia biblioteca (secretario). No ano 2017, os
textos gañadores foron: 1º Premio: Otra sensibilidad de Nicolás Vázquez Ben; 2º Premio:
Voces dunha historia de Ramón Torres Chaves; 3º Premio: Os soños de Manel de Juan
C. Suárez Méndez. Na edición do ano 2019, o prazo de presentación das obras
permaneceu aberto dende o 18 de setembro até o 18 de outubro. O xurado, que deu a
coñecer o seu veredicto o 24 de outubro, resolveu recoñecer as seguintes obras: 1º Premio:
Xeracións de David Castelo Fraiz; 2º Premio: Lección básica de dereitos humanos de
Isabel Baeda López; 3º premio: El primer día de muchos pasos de Ana Pilar Antón
Ogando.
XXI Certame de Narración Curta Ánxel Fole
Organizado polo Concello de Lugo co gallo da celebración do Día das Letras Galegas de
1997, dedicado a Ánxel Fole. Anteriormente premiaba relatos curtos e constaba de dous
primeiros premios de 900 euros e dous segundos de 450 euros, que a partir da
convocatoria de 2008 ascenderan a 1.000 e 500 euros en cada premio e modalidade:
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lingua galega ou castelá. Dende o ano 2011 só se convocaba a modalidade de textos
escritos en galego e outorgábanse tres premios de 1.500, 1.000 e 500 euros. No ano 2013,
o Concello de Lugo decidiu transformalo nun certame de novela curta ou conxunto de
relatos e premiar un único traballo con 4.000 euros, ademais da súa publicación en
Edicións Xerais de Galicia. Poden concorrer obras orixinais e inéditas de tema libre,
escritas en galego segundo a normativa RAG-ILG. A extensión debe situarse entre os
cincuenta e os cen folios, equivalentes respectivamente a noventa mil e cento oitenta mil
caracteres con espazos. Os traballos deben presentarse mecanografados por unha soa cara,
por triplicado, no Departamento de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua
do Concello de Lugo (Concello de Lugo, Praza Maior, 1, CP 27001) en sobre pechado,
baixo un pseudónimo ou lema na parte exterior e con plica. Cada autor pode presentar o
número de traballos que desexe, en envíos separados. En anteriores edicións recibiron
este premio: Xoán Xosé Piñeiro, por O valedor (2008); Alberto Gómez Aneiro, por
Encontros e desencontros (2009); Chelo Suárez, por Recantos (2010); Luz Darriba, por
Fáltasme (2011); Mercedes Leobalde, por Funambulistas (2013); Alexandre Alonso
Alonso, por Tempos de bebidas isotónicas e fast-food (2014); Héctor Cajaraville, por
Once portas (2015); e Pilar Ortega Pereiro, por Principio de incerteza (2018). Na XXI
edición, correspondente ao presnete ano 2019, o xurado estivo composto por Luz Darriba,
Xosé Cid, Manuel Bragado, e Carme Basadre, con voz e sen voto. o texto que decidiron
premiar foi Veleno de tinta impresa, de Xosé Antonio Neira Cruz.
XXV Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente
Baixo o patrocinio de distintas entidades nas diferentes edicións, o IES Rosalía de Castro
crea no ano 1995 este premio literario, con tres modalidades: lingua castelá, lingua galega
e lingua estranxeira traducida ao castelán. O galardón, co que se busca fomentar a lectura
entre o alumnado, comporta unha estatuíña conmemorativa, un diploma e 3.000 euros. O
xurado confórmase por estudantes de secundaria do Instituto Rosalía de Castro de
Santiago de Compostela e de catro institutos máis de Galicia, elixidos por sorteo. Nesta
XXV edición os institutos escollidos para formar o xurado foron: IES Ramón Cabanillas
(Cambados); IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos), IES Blanco Amor
(Ourense), IES Xelmirez II (Santiago de Compostela), Hockerill College (Londres, Reino
Unido)), Saint Français Xavier (Vannes, Francia), Grimmelshausen Gymnasium
(Gelnhausen, Alemaña), Napperville Central Hig School (Chicago, EUA), Escola de
Secundaria de Santa Comba Dão (Coimbra), Colegio Rosalía de Castro (Moscú) e IES
Rosalía de Castro (Santaigo de Compostela). As obras galardoadas foron: en lingua
galega, a novela Besta do seu sangue (Ed. Xerais, 2018) de Emma Pedreira; en lingua
castelá, Magnetizado (Anagrama, 2018) de Carlos Busqued; en lingua estranxeira 7-72007 (Ed. Salamandra, 2018) de Antonio Manzini.
Referencias varias:
- J. B., “Entrega de los premios San Clemente Rosalía-Abanca, el 20 de marzo”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 13 marzo 2019, p. 24.
Recolle información sobre a gala de entrega de premios da XXIV edición do certame.
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- Montse García, “Marcos Calveiro, Pedro Mairal e Han Kang recollerán o San Clemente
o mércores 20”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Literatura”, 13 marzo 2019, p. L9.
Informa do acto de entrega da XXIV edición dos premios, que estará acompañado de
encontros dos autores galardoados co alumnado do IES Rosalía de Castro.
- T. Martín, “Entrega del XXIV Premio San Clemente a Calveiro, Pedro Mairal y Han
Kang”, El Correo Gallego, “Santiago”, 20 marzo 2019, p. 26.
Informa do encontro cos escritores galardoados e a entrega de premios da XXIV edición
a Marcos Calveiro, autor de O xardiñeiro dos ingleses; Han Kang, autora de La
Vegetariana; e Pedro Mairal, con La Uruguaya.
- J. G., “Santiago, capital internacional de la lectura”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 21 marzo 2019, p. L6.
Informa da entrega da vixésimocuarta edición do premio literario San Clemente RosalíaAbanca, na que recolleron os galardóns na categoría en galego Marcos Calveiro; na
categoría en castelán, Pedro Mairal; e, en lingua estranxeira traducida ao castelán, Han
Kang.
- Ruth López, “Mairal. ‘En las relaciones entre sexos hay conflicto; ellos son inmaduros”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, p. 59 / El Progreso, “Cultura”, “Vivir”,
p. 51, 21 marzo 2019.
Recolle declaracións de Pedro Mairal, autor da novela La Uruguaya, gañadora do XXIV
Premio San Clemente
- Tamara Montero, “Han Kang. ‘Creo que la violencia está siempre presente, pero
coexiste con la belleza”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 marzo 2019, p. 34.
Entrevista con Han Kang, gañadora do XXIV Premio San Clemente.
- Uxío Santamaría, “El San Clemente es un premio independiente porque el jurado son
los niños, con corazón puro”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21 marzo 2019, p. 24.
Informa do acto de entrega de galardóns da XXIV edición do Premios San Clemente
- Demetrio Peláez, “Todo es mentira, admirado Coque”, El Correo Gallego, “Santiago”,
“Leña al mono, que es de goma”, 31 marzo 2019, p. 23.
Menciona aos gañadores do XXIV Premio San Clemente: Marcos Calveiro, Pedro Mairal
e Han Kang.
- Andrés Bernárdez, “Alumnos de seis institutos extranjeros se involucran en el premio
San Clemente”, El Correo Gallego, “Santiago”, 13 abril 2019, p. 24.
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Informa dos finalistas na vixésimo quinta edición do premio San Clemente-RosalíaAbanca. Os libros nominados en lingua galega son As Ramonas, de Ana Cabaleiro;
Natura, de Yolanda Zuñiga; e Besta do seu sangue, de Emma Pedreira.
- Margarito Flowers, “El prestigioso premio San Clemente ya tiene vencedores”, El
Correo Gallego, “Gente”, 20 novembro 2019, p. 56.
Lista os gañadores da XXV edición do Premio Literario San Clemente: Emma Pedreira
en lingua galega con Besta do seu sangue, Carlos Busqued en lingua castelá con
Magnetizado e Antonio Manzini en lingua estranxeira con 7-7-2207.
- Montse García, “Antonio Manzini, Carlos Busqued y Emma Pedreira ganan el San
Clemente”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 novembro 2019, p. 34.
Informa dos gañadores do premio San Clemente. Na categoría de lingua galega, a
gañadora foi Besta do seu sangue de Emma Pedreira, que se impuxo a Natura, de Iolanda
Zúñiga e As Ramonas, de Ana Cabaleiro. O xurado destacou o vínculo entre tradición
popular e a sociedade actual, a reivindicación da identidade popular, a importancia da
narración do asasino para comprender a súa mente e a fluidez narrativa. Tamén cita as
obras gañadoras nas categorías en lingua castelá e lingua estranxeira. Explica que o
xurado estivo formado por estudantes de seis centros galegos e centros internacionais de
Reino Unido, Francia, Alemaña, Estados Unidos, Portugal e Rusia.
XIV Premio Relato Curto da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da
Universidade de Santiago
Certame convocado pola Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de
Santiago de Compostela (Alumni USC) sobre tema libre e escrito en galego ou castelán,
aberto ao público en xeral e ao que poden concorrer todos os membros desta asociación.
O relato debe ter un máximo de sete folios, presentarse por triplicado, mecanografado a
dobre espazo en DIN-A4 e a unha cara, con corpo 12 de Times New Roman. Os traballos
teñen que ir acompañados dun sobre pechado, en cuxo exterior figure o pseudónimo e no
interior unha folla con nome e apelidos, enderezo, número de teléfono e dirección de
correo electrónico do autor. Poden enviarse ao enderezo electrónico alumni@usc.es ou
ben, por correo postal, á sede da Asociación de Antigos Alumnos: Casa da Concha, rúa
da Conga, n.º1, 15704 Santiago de Compostela. A Asociación resérvase a facultade de
editar as narracións, que quedarán en poder da institución convocante, sen que os autores
teñan dereito a compensación económica ningunha. O xurado está composto por persoas
entendidas na materia e pode declarar deserto o premio, sendo a súa decisión inapelábel
a todos os efectos. Este ten unha dotación en metálico de 500 euros, aportada polo
Instituto Policlínico La Rosaleda, e un diploma acreditativo. No ano 2017, a premiada foi
Rocío Leira Castro por Paxaros caídos e no 2018 o premio recau sobre o Ricardo Cid
Paz polo relato O isco. Nesta XIV edición, o prazo de presentación dos traballos estivo
aberto entre o 15 de setembro e o 31 de decembro. O xurado, integrado pola escritora
Inma Lópz Silva, a farmaceutica e socia de Alumni Adelaida Rey de la Barrera e a docente
e secretaria da Xunta Directiva de Alumni Maria del Mar Fernández Vázquez, resolveu
outorgarlle o galardón a Marcos Dios Almeida (Vigo, 1975) polo seu texto Nautas.
Referencias varias:
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- Irene Martín, “Roberto Cid Paz. ‘Un personaxe sempre se viste desde a realidade, froito
das vivencias”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “En primeira
persoa”, 4 xuño 2019, p. L4.
Entrevista a Roberto Cid Paz, gañador da XII edición do Premio de Relato Curto Alumni
USC. O galardoado fala sobre a historia, a creación literaria e a literatura.
- Montse García, “Ricardo Cid recibe el premio de Alumni USC”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Publicación”, 5 xuño 2019, p.
L10.
Faise eco da concesión do premio a Ricardo Cid.
- ECG, “Alumni USC entrega o seu premio de relato curto a Cid”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 8 xuño 2019, p. 38.
Menciona a distinción concedida a Ricardo Cid polo seu traballo O isco.
- ECG, “Alumni (USC) convoca o XIV Premio de Relato Curto”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 1 outubro 2019, p. 38.
Informa a convocatoria do XIV Premio de Relato Curto e indica que o prazo remata o 31
de decembro.
- Irene Martín, “O alumnado de cuarto ciclo busca repensar saberes e compartir lecer”,
La Voz de Galicia, “Santiago”, “En primeira persoa”, 17 novembro 2019, p. L4.
Entrevista a Mar Fernández Vázquez, docente e secretaria do xurado do Premio de Relato
Curto Alumni USC.
XVIII Concurso Literario de Relato curto da Asociación Galega de Amigos do Camiño
de Santiago (AGACS)
Organizado pola Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) e o
Grupo Correo, está dirixido a autoría de calquera nacionalidade con obras inéditas e non
premiadas, escritas en calquera lingua sobre un tema relacionado co Camiño de Santiago,
cunha extensión mínima de tres folios e máxima de cinco. Os traballos deben entregarse
segundo o sistema de plica na Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (Rúa
Costa Nova de Abaixo, n.º17, 15705, Santiago de Compostela). Estabelécense tres
premios, de 300, 200 e 100 euros, concedidos por un xurado composto por persoeiros de
recoñecida solvencia no mundo da crítica literaria. Os relatos premiados son publicados
na páxina web da AGACS. Na edición de 2017, o primeiro galardón foi para Mariposas
mutantes de Lourdes Aso Torralba; o segundo, para O camiño das estrelas de Mónica
Penas Vázquez e o terceiro, para Historia de un caminante de Francisco Javier Aparicio
Ruiz. No 2018, Lourdes Aso Torralba tamén acadou o primeiro premio, esta vez co texto
El rito de la paz en la misa del peregrino, e o segundo recaeu sobre Miguel Ángel
Gutiérrez Naranjo por Señales. Na XVIII edición, correspondente ao presente ano 2019,
fíxose co priemrio premio Juan L. Rincón Ares con Aforismos para El Camino de
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Santiago; co segundo, Simion Elena Cristina por Encontrando el Camino e co terceiro,
Manuel terrón Benavides por Melancolía en el Camino.
IV Concurso Balbino de relatos “O rural galego”
A empresa Técnicas & Gramaxe, SL, coa conformidade da Fundación Xosé Neira Vilas
e en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Consellería de Cultura,
a Deputación de Pontevedra e os Concellos de Vila de Cruces e Boqueixón, convoca este
premio anual co obxectivo de promover a lingua e literatura galegas. Poden participar nel
tódalas persoas que presenten traballos en lingua galega que xiren arredor da temática do
rural galego. Os textos deben ser orixinais e inéditos, cunha extensión comprendida entre
os cen mil e os cento oitenta mil caracteres con espazos, e deben entregarse por correo
electrónico ou postal, segundo o sistema de plica, que se enviará por correo ordinario nos
dous casos. O premio consiste na entrega de 1.500 euros e a publicación da obra gañadora
por Edicións Fervenza. Na I edición o texto galardoado foi Camisas na sombra de Lois
Alcayde Dans; na II, De que falarán as árbores de Ricardo Cid Paz e na III, Máis alá do
río do esquecemento de Ricardo Ferreiro Almeda. Na IV edición, correspondente a este
ano 2019, fíxose co premio Pablo Nogueira Campo pola obra Banda sonora orixinal.
XXXVIII Premio Blanco Amor de Novela Longa
Por iniciativa do Concello de Redondela, creouse no ano 1981 este premio promovido e
financiado por un consorcio de concellos que participaban con 300 euros cada un, e que
cada ano foi sendo máis numeroso, até chegar á actual contía de 12.000 euros e unha obra
escultórica. Até a edición correspondente ao ano 2014, a organización do premio
adxudicábase por sorteo a un dos concellos do consorcio, que era o encargado de correr
con todos os actos que leva consigo a convocatoria: entrega do premio e difusión da obra
gañadora. Dende a edición XXXV a organización corre a cargo da Deputación Provincial
de Ourense. As obras presentadas deben ser inéditas e ter unha extensión mínima de cento
cincuenta folios mecanografados por unha cara e a dobre espazo (tamaño de fonte doce).
Poden participar nel todos os autores, de calquera nacionalidade, que presenten unha ou
varias obras escritas en lingua galega, segundo a normativa oficial vixente. Os interesados
deben enviar cinco copias das súas obras por correo, sen remite e baixo lema Deputación
de Ourense (Rúa Progreso, n.º 32, 32003, Ourense), facendo constar no exterior “Para o
XXXVI Premio Blanco-Amor”. Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema,
indicarase o nome e enderezo do autor ou autora e, de ser posíbel, o seu teléfono e
enderezo electrónico. O xurado do premio está composto por cinco membros, que deberán
ser escritores ou críticos literarios da literatura galega. Os galardóns en edicións anteriores
foron para Daniel Cortezón en 1981 por A vila sulagada (1981); Víctor Fernández
Freixanes en 1982 por O triángulo inscrito na circunferencia (1982); Xosé Manuel
Martínez Oca en 1983 por Beiramar (1983); Alfredo Conde en 1984 por Xa vai o griffon
no vento (1984); Xoán Manuel Casado en 1985 por O inverno do lobo (1985); Lois
Diéguez en 1986 por A canción do vagamundo (1987); Isaac Otero en 1987 por O sorriso
de Gardel (1987); Miguel Suárez Abel en 1988 por Turbo (1988); Román Raña en 1989
por O crime da rúa da Moeda Vella (1989); Valentín Carrera en 1990 por Río Sil (1990);
Fran Alonso en 1991 por Tráiler (1991); Ramón Caride Ogando en 1992 por Soños
eléctricos (1992); Úrsula Heinze en 1993 por Culpable de asasinato (1993); Xosé Cid
Cabido en 1994 por Panificadora (1994); no ano 1995 non se convocou; Xavier Lorenzo
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Tomé en 1996 por O paxaro que canta un nome (1996); Suso de Toro en 1997 por
Calzados Lola (1997); Xavier Alcalá en 1998 por Alén da desventura (1998); Xosé Cid
Cabido en 1999 por Grupo abeliano (1999); Xosé Carlos Caneiro en 2000 por Ébora
(2000); Xosé Antonio Perozo en 2001 por Martázul (2001); Xosé Monteagudo en 2002
por As voces da noticia 2002); Séchu Sende en 2003 por Orixe (2004); Dolores Ruiz
Gestoso en 2004 por Dentro da illa (2005); Francisco Castro en 2005 por Spam (2006);
Xesús Rábade Paredes en 2006 por Mentres a herba medra (2007); Inma López Silva en
2007 por Memorias de cidades sen luz (2008); no ano 2008 non se convocou; Luís Rei
Núñez en 2009 por Monte Louro (2009); Iván García Campos en 2010 por O imposible
de desatar (2010); Manuel Lourenzo González en 2011 por ATL (2012); Ignacio Vidal
Portabales en 2012 por Dióxenes en Dolorida (2013); Jorge Llorca en 2013 por O violín
de Rembrandt (2014); Fran P. Lorenzo en 2014, por Cabalos e lobos (2015); Xavier
Queipo en 2015, por Os Kowa; Miguel Anxo Fernández en 2016 por Blues para Moraima
(2017); no ano 2017 foi decalrado deserto e Manuel Portas en 2018 por Por puntos. Na
XXXVIII edición, correspondente co presnte ano 2019, o xurado decidiu outorgar este
recoñecemento a Xesús Fraga pola súa obra Virtudes (e misterios).
Referencias varias:
- Luís Montero, “Ampla programación cultural na Fundación Eduardo Blanco Amor”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 24 outubro 2019, p. 36.
Informa que o fallo do XXXVIII Premio de novela longa se insire no programa de
actividades de conmemoración do XL aniversario do pasamento de Eduardo Blanco
Amor.
- R. L. , “Xesús Fraga obtén o Blanco Amor cunha obra sobre a emigración galega a
Londres”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, p. 66/ El Progreso, “Vivir”, p. 49, 24
novembro 2019.
Dá conta da consecución do XXXVIII Premio de novela longa Eduardo Blanco Amor de
Xesús Fraga coa obra Virtudes (e misterios). Explica que a novela está ambientada no
século XX e relata as vivencias migratorias dunha familia das Mariñas coruñesas.
- Carlos Laiño, “Premio Blanco Amor, pequena historia”, La Región, “XXXVIII Premio
de Novela Longa”, 28 decembro 2019, p. 7.
Repasa a historia do Premio Blanco Amor, dende o 1981, ano no que foi propulsado por
Xurxo Martínez, Xosé González Martínez e Xaime Rei co gallo de poñer en marcha “o
gran premio literario de Galicia” e como desagravio á figura de Blanco-Amor. Recolle a
nómina de autores premiados e indica que, entre eles, só hai tres mulleres: Úrsula Heinza,
Dolores Ruiz e Inma López.
- Alfredo Conde, “A millor novela galega”, La Región, “XXXVIII Premio de Novela
Longa”, 28 decembro 2019, p. 6.
Alfredo Conde fala sobre a figura de Blanco Amor e sobre o premio literario que leva o
seu nome, dando os parabéns a Xesús Fraga pola consecución do premio.
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- F. D., “Legado y reivindicación cultural de Ourense y de Eduardo Blanco Amor”, La
Región, “XXXVIII Premio de Novela Longa”, “Programa”, 28 decembro 2019, p. 2.
Informa de que o 23 de novembro comezan as actividades na honra ao corenta aniversario
do falecemento de Eduardo Blanco Amor co fallo da XXXVIII edición do premio que
leva o seu nome. Explica que o gañador foi Xesús Fraga, pola súa obra Virtudes (e
misterios), presentada ao certame baixo o lema “A miña familia e outros emigrantes”, e
que recibirá unha dotación económica de 15000 euros, unha escultura Acisclo Manzan e
a edición da obra na editorial que decida.
- F. D., “Xesús Fraga. ‘É o libro ao que máis esforzo dediquei, requiriu moito tempo”, La
Región, “XXXVIII Premio de Novela Longa”, “Entrevista”, 28 decembro 2019, p. 3.
Entrevista a Xesús Fraga logo de gañar o XXXVIII Premio de novela longa ‘Eduardo
Blanco Amor na que explica o argumento da obra que lle valeu este premio, Virtudes (e
misterio), así como o proceso creativo da súa escrita. Fala tamén da importancia deste
premio para a súa traxectoria, da influencia de Blanco Amor na literatura galega e da
importancia dos premios na visibilidade dos escritores galegos.
- F. D., “Luís González Tosar. ‘Rescatar a figura e a obra de Blanco Amor non foi unha
tarefa doada”, La Región, “XXXVIII Premio de Novela Longa”, “Entrevista”, 28
decembro 2019, p. 4.
Entrevista a Luís González Tosar, director da Fundación Blanco Amor, na que fala sobre
este premio literario e sobre a figura de Eduardo Blanco Amor.
- F. D., “Bieito Iglesias. ‘Blanco Amor deixou o seu talento”, La Región, “XXXVIII
Premio de Novela Longa”, “Entrevista”, 28 decembro 2019, p. 6.
Entrevista a Bieito Iglesias, escritor, historiador e xornalista na que fala sobre Eduardo
Blanco Amor, o seu legado e o premio literario que leva o seu nome.
- S. N., “Manuel Baltar. ‘Estos premios consolidan a lingua galega e a súa literatura”, La
Región, “XXXVIII Premio de Novela Longa”, “Entrevista”, 28 decembro 2019, p. 5.
Entrevista a Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense na que reflexiona sobre
o premio literario, sobre a figura de Blanco Amor e a Fundación que leva o seu nome e
sobre o compromiso da Deputación coa cultura.
- Xosé Antonio Perozo, “Douscentos folios”, La Región, “XXXVIII Premio de Novela
Longa”, 28 decembro 2019, p. 8.
Fala do contexto no que naceu o Premio Blanco Amor de Novela Longa no 1981 e explica
que a decisión de esixir unha dimensión mínima de douscentos folios, mecanografados a
un só espazo das máquinas daquela época. Indica que o premio naceu de tres necesidades:
a homenaxe a Blanco-Amor, a dotación á literatura galega de novelas longas e a
dignificación da creación literaria galega cun galardón ben dotado economicamente.
IV Premio de Relatos Curtos O Cabaleiro das Cunchas, convocado pola Vila de Bouzas
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Certame literario convocado pola Irmandade das Donas e Cabaleiros de Bouzas co
obxectivo de promocionar a cultura. A este premio poderán concorrer todos os autores
que o desexen, excepto a persoa gañadora da edición anterior, cun relato escrito, en Poesía
ou Prosa, en calquera dos idiomas que son oficiais na Península Ibérica: galego, castelán,
portugués, catalán e éuscaro co tema único da: “Lenda do Cabaleiro das Cunchas de
Bouzas”. Os relatos, serán orixinais e inéditos en todos os formatos, tanto en papel como
dixital, terán una extensión non inferior a tres follas nin superior a quince. Serán
presentados en texto con letra de tamaño 14 e interliñado dobre, en Times New Roman.
Poderán presentarse de dous modos: en papel, con tres copias, debidamente grampadas
ou encadernadas, ou con un arquivo gravado en CD en formato PDF, seguindo as mesmas
normas que se detallan no segundo apartado das bases. Os relatos enviaranse antes do 30
de maio de 2019, facendo constar no sobre IV Concurso de Relatos Curtos do “Cabaleiro
das Cunchas” da Vila de Bouzas, ao seguinte enderezo: Cofradía del Santísimo Cristo de
los Afligidos de Bouzas. Rúa/ San Miguel, n.º 1- Baixo. CP: 36208 – Bouzas – Vigo.
Presentaranse baixo o sistema de plica acompañados dunha declaración xurada asinada
polo/a autor/a onde declare a súa autoría sobre o relato, así como a súa orixinalidade.
Establécese un único premio dotado con mil cincocentos euros: 1.500 euros. O premio
poderá declararse deserto sempre que o xurado considere que os relatos presentados non
reúnen a calidade suficiente. A contía do premio inclúe a adquisición dos dereitos de
explotación da posíbel primeira edición de até un máximo de 1.500 exemplares do texto
ganador. Estes dereitos corresponderalle en exclusiva á entidade organizadora deste
premio. O Xurado estará composto por tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito das
nosas letras. A entrega do premio terá lugar nun acto público que se realizará na vila de
Bouzas o venres anterior ao terceiro domingo do mes do Apóstolo, na noite máxica do
Cabaleiro das Cunchas.
XXX Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa
O Concello de Padrón convoca este certame dende o ano 1989 para homenaxear a “figura
humana e literaria do egrexio escritor”. Premia relatos de tema libre, escritos en castelán
ou en galego, inéditos e orixinais, cunha extensión de doce a vinte e cinco folios,
mecanografados a dobre espazo en formato word e tipo de letra Arial tamaño doce. Hai
que envialos por quintuplicado, con lema e plica, ao rexistro do Concello de Padrón (Rúa
Longa, n.º 27, 15900, Padrón-A Coruña). O premio está dotado de 1.500 euros e unha
estatuíña do escritor Camilo José Cela. O prazo de presentación rematou o 15 de xullo. O
xurado estivo presidido pola concelleira de Cultura de Padrón, Lorena Couso; e integrado
polo profesor da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela
(USC) Anxo Abuín González, o tamén profesor na mesma facultade Juan Casas Rigal, a
profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo Carmen
Becerra Suárez, a licenciada en Filoloxía Inglesa Beatriz Vázquez Lorenzo, o funcionario
da Consellería de Cultura Carlos Arias Iglesias, e a funcionaria do Concello de Padrón
María Cruz Taboada Álvarez. Na edición de 2017 Miguel Ángel Carmona del Barco
(Badaxoz, 1979) resultou gañador polo seu relato Sin Cicerone; no ano 2018, o gañador
foi Miguel Paz Cabanas polo relato Algunas canciones solo suenan al amanecer. Na XXX
edición, correspondente ao ano 2019, o xurado escolleu como gañador o traballo Las
damas del canapé, de Juan Carlos Fernández León.
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XIV Premio Novela Europea Casino de Santiago
O Casino de Santiago e o IES Rosalía de Castro, coa axuda de El Corte Inglés, convocan
este premio, dotado de 3.000 euros, dende 2003, co obxectivo de fomentar a lectura entre
a poboación compostelá. Unha comisión seleccionadora elixe un grupo de novelas
publicadas nalgún país da Unión Europea e ábrese un prazo de votación para que o
lectorado emita o seu voto, ben no Casino de Santiago, onde se ofrecen en préstamo as
novelas finalistas, ben no Centro Comercial Compostela de El Corte Inglés. Un trinta por
cento da resolución do xurado é o resultado da votación de residentes ou persoas que
traballan na cidade de Santiago, que tamén levan un premio. A porcentaxe restante
cóbrese cos socios do Casino (un vinte por cento) e as votacións de dez representantes de
varias institucións da cidade (un cincuenta por cento). Nas edicións anteriores resultaron
galardoadas Expiación, de Ian Mc Ewan, en 2004; A Menulara, de Simonetta Agnelo, en
2005; Xuntos e mais nada, de Ana Gavalda, en 2006; Nunca me abandones, de Kazuo
Ishiguro, en 2007; Sobre a beleza, de Zadie Smith, en 2008; A rolda nocturna, de Sarah
Waters, en 2009; Caos Calmo, de Sandro Varonesi, en 2010; La extraña desaparición de
Esme Lennox, de Maggie O’Farrell, en 2011; La cena, de Herman Koch, en 2012; De
vidas ajenas, de Emmanuel Carrère, en 2013; El insólito peregrinaje de Harold Fry, de
Rachel Joyce, en 2015; Capital de John Lanchester, en 2016. Na edición correspondente
ao 2019 participaron por primeira vez como xurado lectores de outros puntos de España
e outros países e a obra galardoada foi Tierra de campos de David Trueba.
Referencias varias:
- ECG, “Todos los compostelanos son partícipes del premio”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 22 xaneiro 2019, p. 24.
Recorda que os veciños de Santiago de Compostela poden votar pola súa novela favorita
para que opte ao recoñecemento.
- Montse García, “El Casino implica a las librerías para difundir el Premio Novela
Europea”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Literatura”, 22 xaneiro 2019, p. L7.
Informa que a biblioteca Ánxel Casal poñerá a disposición do público as cinco novelas
finalistas do certame, ademais de albergar un dos tres puntos para a votación.
- Uxío Santamaría, “Ubaldo Rueda. ‘Tenemos que convertir Compostela en una ciudad
de lectura”, El Correo Gallego, “Santiago”, 22 xaneiro 2019, p. 24.
Recolle as declaracións de Ubaldo Rueda, un dos principais impulsores do Premio Novela
Europea Casino de Santiago, que indica que “Compostela ya es en sí una ciudad cultural,
pero tenemos que tratar de convertirla en una ciudad literaria”.
- A. Noya, “Jonathan Coe recibe su Premio Novela Casino por ‘Expo 58”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 24 xaneiro 2019, p. 24.
Informa da obra distinguida no anterior Premio Novela Europea Casino de Santiago, Expo
58, de Jonathan Coe. Lista as novelas finalistas da edición presente: Deixe a súa mensaxe
despois do sinal, de Arantxa Portabales; Perdón, de Ida Hegazi Hoyer; Recursos
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inhumanos, de Pierre Lemaitre; Tierra de campos, de David Trueba; e Toda una vida, de
Robert Seethaler.
- Montse García, “A debate las obras finalistas del Premio Novela Europea”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 9 abril
2019, p. L10.
Faise eco dos debates sobre as obras finalistas a través dos clubes de lectura das librarías
Cronopios, Pedreira e San Pablo.
- S. Cuíña, “Campaña de lectura del Premio Europeo Casino”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 9 abril 2019, p. 27.
Informa da presentación da campaña de promoción da lectura das obras finalista do XIV
Premio Novela Europea Casino.
- Montse García, “El Premio Novela Europea busca ampliar su jurado en la biblioteca
Anxel Casal”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 23 maio 2019, p.
L9.
- M. V., “Comienzan las votaciones del Premio ‘Novela Europea Casino Santiago”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 25 xuño 2019, p. 21.
Informa do comezo das votación para o premio e dos lugares habilitados para a votación:
o Casino de Santiago, la librería de El Corte Inglés e a Biblioteca Ánxel Casal. Menciona
a internacionalización do premio e o cambio de denominación.
- M. G., “El Premio Novela Europea incorpora como jurado a seis ciudades de otros
países”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xuño 2019, p. 33.
Informa de internacionalización na próxima edición do Premio Novela Europea, na que
participarán lectores de Moscova, Berlín, Vannes, Viseu, Berlín e Londres. Tamén indica
que o premio pasará a denominarse Premio Novela Europea-Camiño de Santiago e que a
Consellería de Cultura pasará a ser organizadora, xunto co propio Casino.
- Montse García, “Los compostelanos podrán votar para elegir el Premio Novela Europea
hasta el día 29 de junio”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 25 xuño
2019, p. L7.
Informa que nesta edición, ademais dos lectores composteláns, tamén poderán votar
lectores de outras seis cidades europeas, Moscova, Berlín, París, Vannes, Viseu e
Londres, ademais dalgunhas cidades de España. Indica que até o 29 de xuño está aberto
o prazo para votar sobre as obras de Arantxa Portabales, Ida Hegazi Hoyer, Pierre
Lemaitre, David Trueba e Robert Seethaler. O resultado do público ten un 40% do peso,
xunto co 10% dos votos dos socios do Casino e o 50% restante do xurado.
- Ana Gayoso, “Premio Novela Casino para el escritor y director David Trueba”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 2 xullo 2019, p. 24.
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Informa do galardón concedido á obra Tierra de Campos, de David Trueba, primeira
narración en castelán que resulta vencedora neste certame.
- J. Gómez, “David Trueba gana el premio de novela del Casino compostelano”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 2 xullo 2019, p. 31.
Faise eco da entrega do premio a David Trueba por Tierra de Campos. Indica tamén que
a partir da próxima edición, o premio pasará a denominarse Premio de Novela Europea
Camiño de Santiago.
- M. G., “Feijoo, Tîbuleac, Landero, Giordano y Vuillard optan al Premio Novela
Europea”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 decembro 2019, p. 36.
Lista as cinco novelas finalistas do Premio de Novela Europea Camiño de Santiago, entre
as que se atopan Un lume azul, de Pedro Feijoo, xunto con 14 de julio, de Eric Vuillard;
Lluvia Fina, de Luis Landero; Conquistar el cielo, de Paolo Giordano e El verano en que
mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tîbuleac. Explica que, por primeira vez,
participarán como xurado lectores de outros puntos de España e outros países.
VII Concurso Internacional de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira
Organizado pola Área de Cultura do Concello de Ribeira cos obxectivos de potenciar,
apoiar e difundir a literatura en lingua galega e conmemorar a concesión de título de
cidade. É un certame literario en lingua galega de ámbito internacional e de carácter
bienal, no que pode participar calquera persoa, maior de idade e de calquera
nacionalidade, sempre que presente un traballo escrito en galego segundo a normativa
vixente, orixinal e inédito, de temática libre, cunha extensión mínima de oitenta mil
caracteres e máxima de cento corenta mil. O premio comporta unha contía de 3.000 euros,
un diploma e a publicación da obra por Edicións Xerais de Galicia. Os traballos,
mecanografados e nun CD cunha copia dixital do texto, débense entregar por
quintuplicado, baixo lema e mediante o sistema de plica, na Área de Cultura do Concello
de Ribeira (Praza do Concello s/n, 15960, Ribeira-A Coruña). Os gañadores nas pasadas
convocatorias foron: en 2007, As mellores intencións (2008), de Begoña Paz; en 2009,
Vertixes, de José Ignacio Silva Regueira; en 2011, Orlando pendurado (2012), de María
Goretti Fariña Caamaño; e en 2013, A liña azul (2014), de David Pobra; en 2015, A
cacería, de Amadeo López Cobas; en 2017, Un home estraño, de Antonio Tizón. Na VII
edición, correspondente ao periodo 2018-2029, o gañador foi Antonio Piñeiro, con
Celada. O xurado estivo composto por Antonio Tizón, galardoado na pasada edición,
Xoán Xosé Fernández Callón, Alicia Padín Otero e Manuel Bragado Rodríguez
Referencias varias:
- S. S., “Recta final para el premio de novela corta de Ribeira”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Barbanza”, 28 febreiro 2019, p. 32.
Informa da convocatoria da sétima edición do certame e indica que o prazo de
presentación de traballos está aberto até o 23 de marzo.
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- Suso Souto, “Antonio Piñeiro, gañador do premio de novela de Ribeira”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Noia. Barbanza”, 31 maio 2019, p. 34.
Faise eco da concesión do premio a Antonio Piñeiro, pola obra Celada. O xurado destaca
desta obra o seu pulo á recuperación da nosa memoria histórica recente.
XV Premio de Narración Curta Concello de Marín
Convocado pola Concellaría de Cultura do Concello de Marín, para celebrar o Día das
Letras Galegas. Neste certame de convocatoria bianual poderán concorrer todos/as os/as
autores/as de ámbito nacional. Cómpre que os traballos cumpran cos seguintes requisitos:
Que sexan en lingua galega, orixinais e inéditos. Cunha extensión limitada entre cinco e
dez páxinas tamaño DIN A4 mecanografadas a dobre espazo por unha soa cara, polo
menos, as cinco primeiras. A temática será libre. O prazo: os relatos presentaranse antes
das 13.00 h do día 20 de abril. Hanse de remitir á Comisión de Cultura do Concello de
Marín, indicando no sobre “XV Premio de Narración Curta Concello de Marín”.
Concederase un único premio de 1.000 euros ao que se lle aplicará a retención prevista
na normativa (21%). O xurado publicará o seu fallo nos medios de comunicación e
poñerase en contacto co/a autor/a, quen se compromete acudir ao Concello de Marín para
recoller o premio o 17.05.2018, Día das Letras Galegas, dentro dos actos organizados por
mor do exaltación da nosa lingua. A concesión do premio non implica a perda dos dereitos
de autor/a sobre o traballo premiado. O Concello de Marín resérvase o dereito de publicar
total ou parcialmente o traballo premiado. Se os traballos que presentaren non reuniren a
suficiente calidade, o xurado proporá declarar deserto o premio.
Referencias varias:
- Pedro Rielo, “Poemas nas velas”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 970, “Reportaje”,
7 setembro 2019, p. 7.
Neste caso reprodúcese a primeira entrega do relato realizado por Pedro Rielo, titulado
Poemas nas velas.
- Pedro Rielo, “Poemas nas velas”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 971, “Reportaje”,
“No enmalle dos días”, 14 setembro 2019, p. 7.
Neste caso reprodúcese a segunda entrega do relato realizado por Pedro Rielo, titulado
Poemas nas velas.
- Pedro Rielo, “Poemas nas velas”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 972, “Lectura”,
“No enmalle dos días”, 21 setembro 2019, p. 7.
Neste caso reprodúcese a derradeira entrega do relato realizado por Pedro Rielo, titulado
Poemas nas velas.
- Pedro Rielo, “Bailando entre Camelias”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 975,
“Reportaje”, “Crónicas no faiado”, 12 outubro 2019, p. 7.
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Reproduce o relato “Bailando entre Camelias” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Carta para unha ausencia que está moi presente”, Diario de Pontevedra,
“reviSta”, n.º 976, “Reportaje”, “Crónicas no faiado”, 19 outubro 2019, p. 7.
Reproduce “Carta para unha ausencia que está moi presente”, de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “A reporteira e o insólito Caravaggio”, Diario de Pontevedra, “reviSta”,
n.º 977, “Lectura”, “Crónicas no faiado”, 26 outubro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “A reporteira e o insólito Caravaggio” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “A derradeira onda”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 978, “Lectura”,
“Crónicas no faiado”, 2 novembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “A derradeira onda” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Os anos do escorpión”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 979,
“Reportaje”, “Crónicas no faiado”, 9 novembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “Cen anos do escorpión”, de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Un gol con axuda”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 980, “Lectura”,
“Crónicas no faiado”, 16 novembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “Un gol con axuda” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Unha casa, unha pistola”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 981,
“Lectura”, “Crónicas no faiado”, 23 novembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “Unha casa, unha pistola” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Palabras a unha descoñecida”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 982,
“Lectura”, “Crónicas no faiado”, 30 novembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “Palabras a unha descoñecida” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Encontros múltiples con Mariña”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º
983, “Reportaje”, “Crónicas no faiado”, 7 decembro 2019, p. 7. c
Reproduce o relato “Encontros múltiples con Mariña” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Diario noitébrego con fondo de Chet Baker”, Diario de Pontevedra,
“reviSta”, n.º 984, “Reportaje”, “Crónicas no faiado”, 14 decembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “Diario noitébrego con fondo de Chet Baker” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “A moza do teimudo e valoroso Teucro”, Diario de Pontevedra, “reviSta”,
n.º 985, “Lectura”, “Crónicas no faiado”, 21 decembro 2019, p. 7.
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Reproduce o relato “A moza do Teimudo e valoroso Teucro” de Pedro Rielo.
- Pedro Rielo, “Soños dun pirata”, Diario de Pontevedra, “reviSta”, n.º 986, “Lectura”,
“Crónicas no faiado”, 28 decembro 2019, p. 7.
Reproduce o relato “Soños dun pirata” de Pedro Rielo.
XVII Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Certame de relato curto en galego que convoca a Concellaría de Cultura do Concello de
Mugardos. Os traballos deben ser orixinais, inéditos e estar escritos en lingua galega
segundo a normativa vixente, cunha extensión máxima de dez páxinas, e poden
presentarse até un máximo de tres traballos por participante, que deben enviarse á
Concellaría de Política Lingüística do Concello de Mugardos (Avda. de Galicia, n.º 45,
15620 Mugardos). Existen tres categorías: unha até os doce anos, que terá como premio
un bono de 100 euros para mercar libros en galego; outra entre os trece e os dezasete anos
(incluídos), na que se opta a un vale de 200 euros; e unha para maiores de dezaoito anos,
que pode gañar un bono de 400 euros. Na edición de 2017 o xurado decidiu por
unanimidade conceder, na categoría de menores de 12 anos, o premio a Nuria Gómez
García, por “Maia e o lago”, e unha mención especial para Mateo Porto Sánchez, por
Unha historia dixital. Na categoría de 13 a 17 anos o galardón recaeu sobre Eva Salvado
Fernández, con A muller do vestido vermello, e unha mención de honra foi para Iago Mora
Arcas, por Éxtase. Na categoría de adultos fíxose co premio Eva Castro Outeiriño, por
Causa e efecto. Na edición de 2018 o gañador na categoría de até 12 anos foi Borja
Lorenzo; a de 13 a 17 anos, Jéssica Criado, e Montserrat Souto na de maiores de 18,
recibindo Ana Barros unha mención especial. Na edición deste ano, na categoría de até
12 anos resultou gañadora Paula Casal Vázquez con O gran concurso musical e levou
mención Irma Veiguela Tizón con A furgoneta de Raimundo; na categoría de 13 a 17
anos, a gañadora foi Mencía Jorge Cabaeiro, por Amor en prosa, e na categoría de maiores
de 18 anos, gañou Miguel Ángel Alonso Fernández, con O caso do libro perdido e acadou
accésit Icía Rodríguez Arias con Pensamento recorrente.
VII Concurso de microrrelatos Ribeira Sacra - Concello de Parada de Sil
Certame convocado polo Concello de Parada de Sil, grazas á doazón de Eugenio Prieto
Pérez. As bases indican que os microrrelatos serán de tema e estilo libre, escritos en
galego ou castelán, orixinais e inéditos. A extensión do texto non excederá as duascentas
palabras. Anteriormente existían só dous premios: o primeiro de 1.000 e o segundo de
500 euros, pero dende a VII edición concédense tres: o priemiro de 1.000, o segundo de
500 e o terceiro de 300 euros. No 2017 os galardoados foron o ponferradino Ricardo
Alonso Montero, polo relato Serenata de Otoño (1º premio) e Valeria Lucía Deluca, por
La venganza de las Palabras (2º premio). Os gañadores da sétima edición,
correspondente ao ano 2019, foron Luís Manuel García Méndez, por Arte poética (1º
premio); Irene Sandra Lourido, por Composición (2º premio) e Juan Antonio Trillo, por
El cielo de la vida (3º premio).
XV Certame de Relato Curto do Concello de Quiroga
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A oficina de xuventude do Concello de Quiroga organiza este certame, no que poden
participar todas as persoas que o desexen con relatos curtos de tema libre escritos en
castelán ou en galego, cunha extensión máxima de vinte folios e mínima de dous,
mecanografados por unha soa cara, por duplicado e sen sinatura. Os datos da autoría,
dirección e teléfono deben presentarse segundo o sistema de plica, indicando a categoría
na que participa, xuvenil (menores de dezaoito anos) ou para persoas adultas (a partir de
dezaoito anos). Os traballos pódense enviar por correo ou entregarse persoalmente na
Casa de Cultura de Quiroga ou na Oficina de Información Xuvenil. Prémianse os tres
mellores relatos de cada categoría e o galardón consiste nun lector de libros electrónicos
para o primeiro premio, un libro de relatos para o segundo e unha placa conmemorativa
para o terceiro. Na edición correspondente ao ano 2018 o prazo de admisión rematou o
10 de decembro.
Referencias varias:
- Mónica G. Bellver, “Tempo de lecer. Oferta lúdica e cultural para toda a familia”, O Sil,
“Especial Nadal”, “Quiroga”, 19 decembro 2019, p. 47.
Informa da entrega de premios da edición dos certames de Poesía de Nadal e de Relato
Curto de Quiroga.
XVI Certame de cartas de amor Concello de Quiroga
Convocado pola oficina de Xuventude do Concello de Quiroga. Cada participante poderá
enviar os traballos que desexe, referidos ao sentimento do amor, e escritos en galego ou
en castelán. Os traballos non deberán superar os dous folios mecanografados por unha
soa cara, e se acompañarán dunha plica, na que se incluirán o nome e apelidos do autor
ou autora, dirección e teléfono. No exterior do sobre indicarase o título da carta e a
categoría na que participa. O certame inclúe unha categoría xuvenil até 30 anos, e outra
sénior a partir de 31. A organización establece un primeiro premio consistente nun ebook, un segundo premio que será un lote de libros, e unha placa conmemorativa como
terceiro premio. Os traballos poden entregarse persoalmente, ou ben por correo postal na
Casa da Cultura ou na Oficina de Información Xuvenil de Quiroga. Os traballos
premiados pasarán a ser propiedade do Concello de Quiroga, que poderá realizar unha
publicación conxunta coas cartas galardoadas ao longo de varias edicións.
Concurso de Contos de Fantasía de Curtas
Concurso convocado pola organización Curtas Fest. A edición de 2018 estivo adicada á
Fantasía en xeral, e ao abraiante mundo creado por J.R.R. Tolkien para O Señor dos Aneis
e O Hobbit en particular. Ese ano o xurado galardou a Andrés López Blanco, por Anacos
(1º premio); a Andrea Fernández Maneiro, por Perennis e Caducifolios (2º premio) e a
Tito Péres Pérez, por O segredo de Hej (3º premio). A edición de 2019, que leva por título
“Seres máxicos de Galicia e onde atopalos”, está adicadas ás criaturas que habitaron o
noso maxín popular até non fai tanto tempo. Nesta ocasión os protagonistas deben ser,
polo tanto, Mouras, Urcos, Serpes, Cocas, Nubeiros, Ondiñas, Demos, Xacias, Tardos,
Meigas e tantas outras criaturas que forman parte esencial do folclore galego. Para
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participar no concurso, é preciso presentar contos inéditos, escritos en galego,
ambientados en Galicia. Valórase a inclusión da Comarca do Salnés e de Vilagarcía de
Arousa, e debe aparecer algún dos seres máxicos do noso folclore. Os textos deben
presentrse en formato .doc por correo electrónico a contos@curtas.org. A extensión
máxima debe ser de 5.000 palabras e a mínima de 2.000 palabras, cun tamaño de letra 12,
e sen interliñado especial. O prazo para presentar os contos remata o 10 de Xuño de 2019
e o xurado está composto por Maite Mosconi, Tomás Rivera e Ramiro Torres.
VI Certame de Contos de verán
Certame de contos que organiza o xornal El Progreso. Pódense presentar traballos de
temática libre, inéditos na súa totalidade e escritos en lingua galega segundo a normativa
oficial vixente. A extensión dos relatos non pode ser inferior aos tres mil caracteres nin
superior aos catro mil, incluídos os espazos. Os contos elixidos por un xurado designado
para o efecto publícanse no xornal durante os meses de xullo e agosto. Pódense enviar
cantos contos se queiran, se ben só se publica un por persoa. Os orixinais envíanse ao
enderezo electrónico contosdeveran@elprogreso.es ou por correo postal ao diario El
Progreso, rúa Ribadeo, n.º 5, 27002 Lugo. Pódense acompañar dunha fotografía da autora
ou autor, que se publica xunto ao relato. Estabelécense dous premios: un primeiro dotado
de 1.000 euros e un segundo con 500 euros; os impostos correspondentes corren a cargo
das persoas gañadoras. A entrega deste concurso faise sempre nunha data próxima ao 24
de febreiro, no aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. O xurado cualificador
componse dun xornalista representante d’El Progreso e por outras dúas persoas
relacionadas co ámbito da literatura galega e do xornalismo. Na edición correspondente
ao ano 2017, o prazo de admisión rematou o 15 de agosto e o xurado, encabezado polo
escritor e presidente do Pen Club de Galicia, Luís González Tosar, e integrado polo
subdirector d’El Progreso, Tito Diéguez, e os xornalistas Santiago Jaureguizar e Marta
Veiga, acordou concederlle o primeiro galardón ao conto titulado Minnesota, de Lionel
Rexes, e o segundo premio ao relato titulado Lambetadas, de María José López Sánchez.
Na edición correspondente ao ano 2018, a obra gañadora foi Morte en primavera, de Pepa
Barros, e quedou como finalista Tras o sorriso de Daniel, de Pedro Rielo. No ano 2019,
o xurado presidido por Luís González Tosar decidiu que a obra finalista fose O regreso
de Lauraine Maccaw, de Alberte Momán Naval; e, a gañadora, Dualidade, de Lourdes
Abuide.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “O certame Contos de Verán recoñece dúas historias sobre a vida e a
morte”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 27 febreiro 2019, p. 45.
Informa e explica o argumento da obra gañadora do certame Contos de Verán, Morte en
primavera, de Pepa Barros e da obra finalista, Tras o sorriso de Daniel, de Pedro Rielo.
- Lourdes Abuide, “Dualidade”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 16 xullo
2019, p. 38.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lourdes Abuido, titulado Dualidade.
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- María Arias, “Paxaros, cabezolos e cometos”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 18 xullo 2019, p. 36.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Arias, titulado Paxaros, cabezolos e
cometos.
- Noa Andrade, “O home só”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 23 xullo
2019, p. 33.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Noa Andrade, titulado O home só.
- Fátima Pérez Calderón, “Malditos nenos”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
23 xullo 2019, p. 48.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Fátima Pérez Calderón, titulado Malditos
nenos.
- Abraham Pérez, “A luz do farol”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 23 xullo
2019, p. 48.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Abraham Pérez, titulado A luz do farol.
- Mariquiña, “Miñas vacacións”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 29 xullo
2019, p. 22.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Mariquiña, titulado Miñas vacacións.
- Raquel Pardo, “O culpable e a cómplice”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
30 xullo 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Raquel Pardo, titulado O culpable e a
cómplice.
- José Manuel Martín Vicente, “Peixe sen espiñas”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 5 agosto 2019, p. 22.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por José Manuel Martín Vicente, titulado Peixe
sen espiñas.
- José Ramón Soto Rodríguez, “Aquela maldita feira de Parga (Unha historia real)”, El
Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 6 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por José Ramón Soto Rodríguez, titulado
Aquela maldita feira de Parga (Unha historia real).
- Pablo Veiga, “O pasado nunca marcha”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
14 agosto 2019, p. 33.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pablo Veiga, titulado O pasado nunca
marcha.
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- Julio Lencero, “Bestiario ou animalario verato”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 14 agosto 2019, p. 32.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Julio Lencero, titulado Bestiario ou
animalario verato.
- Marta Doce García, “Un verán... ideal?”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
15 agosto 2019, p. 28.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Doce García, titulado Un verán...
ideal?.
- Pablo Veiga, “Nunca esquezas”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 15 agosto
2019, p. 29.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pablo Veiga, titulado Nunca esquezas.
- Jesús Rey Modia, “Engurras”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 17 agosto
2019, p. 41.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Jesús Rey Modia, titulado Engurras.
- Adrián Casanova Chiclana, “O pendello”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
17 agosto 2019, p. 41.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Adrián Casanova Chiclana, titulado O
pendello.
- Ana Belén Gómez, “Diálogos de ollomol”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 18 agosto 2019, p. 41.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ana Belén Gómez, titulado Diálogos de
ollomol.
- Javier González, “O cuchacho”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 18 agosto
2019, p. 41.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Javier González, titulado O cuchacho.
- Remedio Copa Sánchez, “A xubilación do can amarelo”, El Progreso, “d_verano”,
“Contos de verán”, 18 agosto 2019, p. 41.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Remedio Copa Sánchez, titulado A
xubilación do can amarelo.
- Gracia Arestes, “Enténdovos tanto como vós a min”, El Progreso, “d_verano”, “Contos
de verán”, 17 agosto 2019, p. 44.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Gracia Arestes, titulado Enténdovos tanto
como vós a min.
- Ángel Camino Saco, “O ás de trevos”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 17
agosto 2019, p. 45.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ángel Camino Saco, titulado O ás de trevos.
- Carlos Méndez-Galaica Sánchez, “Vida de Brais Varela Andrade”, El Progreso,
“d_verano”, “Contos de verán”, 20 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Carlos Méndez-Galaica Sánchez, titulado
Vida de Brais Varela Andrade.
- Ana Ferreiro López, “Blanca faise maior”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
20 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ana Ferreiro López, titulado Blanca faise
maior.
- José López Fernández, “Os soños do Xan cotizan na bolsa”, El Progreso, “d_verano”,
“Contos de verán”, 21 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por José López Fernández, titulado Os soños
do Xan cotizan na bolsa .
- María Cordo Imedio, “A maxia que os libros poden chegar a presentar”, El Progreso,
“d_verano”, “Contos de verán”, 21 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Cordo Imedio, titulado A maxia que
os libros poden chegar a presentar.
- Xandra Lorenzo, “Pura decadencia”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 22
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xandra Lorenzo, titulado Pura decadencia.
- Gonzalo Castro Nieves, “Crebarse en mil achas”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 22 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Gonzalo Castro Nieves, titulado Crebarse
en mil achas.
- Lionel Rexes Martínez, “Onde o corredor se curva”, El Progreso, “d_verano”, “Contos
de verán”, 24 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lionel Rexes Martínez, titulado Onde o
corredor se curva.
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- Juan de Santallina, “Josiño da Xunqueira”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
25 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Juan de Santallina, titulado Josiño da
Xunqueira.
- José Luis Bernúdez Salinas, “Dende o adarve”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 25 agosto 2019, p. 32.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por José Luís Bermúdez Salinas, titulado Dende
o adarve.
- Lola Rivas Rodríguez, “Mensaxe nunha punteira”, El Progreso, “d_verano”, “Contos
de verán”, 26 agosto 2019, p. 22.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lola Rivas Rodríguez, titulado Mensaxe
nunha punteira.
- Benito Ónega, “A vagabunda”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 26 agosto
2019, p. 28.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Benito Ónega, titulado A vagabunda.
- Javier González, “Nenos, bicicletas e mirindas”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de
verán”, 27 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Javier González, titulado Nenos, bicicletas
e mirindas.
- Ana Luísa Núñez Canda, “Casualidade”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
27 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ama Luísa Núñez Canda, titulado
Casualidade.
- Beatriz Cedrón, “A cara do luns”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 27
agosto 2019, p. 32.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Beatriz Cedrón, titulado A cara do luns.
- Melina López, “Unha pica infernal”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 28
agosto 2019, p. 32.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Melina López, titulado Unha pica infernal.
- Marta Sánchez Sánchez, “Heroínas”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 28
agosto 2019, p. 33.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Sánchez Sánchez, titulado Heroínas.
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- Marta Sánchez Sánchez, “Porque viviu”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”,
29 agosto 2019, p. 54.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Sánchez Sánchez, titulado Porque
viviu.
- Sergio Couso, “Último día do estío”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 29
agosto 2019, p. 54.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Sergio Couso, titulado Último día do estío.
- Nuria Devesa Núñez, “Soños”, El Progreso, “d_verano”, “Contos de verán”, 30 agosto
2019, p. 37.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Nuria Devesa Núñez, titulado Soños.
- Víctor Manuel Rodríguez López, “Amadensis e o castiñeiro máxico”, El Progreso,
“d_verano”, “Contos de verán”, 30 agosto 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Víctor Manuel Rodríguez López, titulado
Amadensis e o castiñeiro máxico.
- Ruth López, “Lourdes Abuide gaña Contos de Verán cun relato ‘singular e
entomolóxico”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 15 decembro 2019, p. 52.
Informa que Lourdes Abuide resultou gañadora do certame Contos de Verán por
Dualidade. A obra finalista foi O regreso de Lauraine Maccow, de Alberte Momán
Naval. O xurado estivo presidido por Luís González Tosar, que describe os puntos fortes
de ambas obras. Finalmente, indica que Lourdes Abuide e Alberte Momán recibirán os
galardóns o 24 de febreiro.
II Certamen Literario de Relatos Cortos-Crecente
Concurso organizado polo Club de ‘Lectura Elefantes de Papel’ da biblioteca municipal
de Crecente. As persoas participantes deben presentar traballos orixinais e inéditos.
Acéptase unha única obra por participante, que pode estar escrita en castelán ou en galego.
O tema dos relatos é libre, pero nas bases especifícase que non se admitirán traballos que
inciten ou fomenten a violencia, a discriminación por razón de raza, xénero, relixión,
opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. As obras
enviaranse por correo electrónico (clubdelecturacrecente@gmail.com) con tres arquivos:
1) o relato que se presenta, 2) un documento no que figuren os datos da persoa participante
e 3) a autorización correspondente da Lei de Protección de Datos. A extensión máxima
dos traballos será de un único folio (DIN A4), mecanografado a interliñado 1,5 e por unha
soa cara con letra Arial 11. O certame conta con catro categorías: laranxa, para persoas
de até 10 anos; amarela, para persoas de ente 11 e 17 anos; vermella, para maiores de 18,
e azul, para persoas con diversidade intelectual. os galardoados levarán un lote de libros,
a publicación do seu relato na web do concello e a posibilidade de difundir a súa obra
nunha importante radio de Vigo. O día 3 de agosto foi o último para presentar relatos.
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Referencias varias:
- Tébar R., “Vuelve el certamen relatos cortos de ‘Elefantes de papel’ a Crecente”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Condado. Louriña”, 28 xullo 2019, p. 27.
Indica que o Certame de Relatos Curtos do Club de Lectura “Elefantes de papel” se
celebrará o día 17 de agosto e explica as bases da convocatoria. Os escritores Berto Pirata
e María Salinas son os encargados de facer a preselección de relatos por categorías: até
10 anos (categoría laranxa), de 11 a 17 (amarela) e a partir de 18 (vermella). Será o
público asistente ao acto do 17 de agosto quen escollerá os gañadores de cada unha das
categorías.
X Certame Microrrelatos en Galego EOI de Pontevedra
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega da EOI de Pontevedra, en colaboración coa
Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, convoca o Certame
de Microrrelato en Galego “EOI de Pontevedra”. As persoas participantes deberán crear
un texto literario de cento cincuenta palabras como máximo in situ, durante dúas horas, a
partir da “inspiración” que lles suxiran 3 palabras escollidas no momento de comezar a
proba. Poderán participar no concurso todas as persoas que o desexen (sexan ou non
alumnado da EOI de Pontevedra). Os premios consisten en vales para mercar libros,
compactos ou DVDs en lingua galega, dun importe de 200, 150 e 100 euros
respectivamente, ademais da posibilidade do xurado de conceder dous accesits de 50
euros. Na edición do 2019, as persoas que desexaban participar foron convocadas o 10 de
abril ás 19.30 nas seguintes sedes: EOI de Pontevedra, IES Antón Losada Diéguez (A
Estrada), IES Ramón Ma Aller Ulloa (Lalín) e IES Valle Inclán (Pontevedra). O tempo
para a elaboración do microrelato foi de 120 minutos.
XXXI Certame de narrativa Gonzalo Torrente Ballester
Certame instituído pola Deputación Provincial da Coruña no ano 1989 como
recoñecemento á obra narrativa de Gonzalo Torrente Ballester e coa intención de
contribuír ao reforzamento da calidade creativa dos escritores. Dende a décimo cuarta
convocatoria e até a edición correspondente ao ano 2015, outorgábase un único premio
dotado de 25.000 euros e a publicación da obra, ao que podían concorrer indistintamente
traballos en galego e en castelán. Na edición de 2016 estabelécense dúas modalidades,
unha en lingua galega e outra en lingua castelá, cun premio de 25.000 euros para cada
unha delas. Os orixinais poden ser de tema e extensión libres, en forma de novelas, relatos
e conxunto de relatos. As obras deben presentarse preferentemente en formato dixital en
Word, OpenOffice ou PDF. No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais
deben enviarse por duplicado, numerados e en tamaño DIN-A4, escritos polas dúas caras
e acompañados de plica. Os orixinais envíanse á Deputación Provincial de A Coruña
(Avda. Porto da Coruña, n.º 2, 15006 A Coruña). En edicións anteriores recibiron os
galardóns as seguintes obras en lingua galega: A cidade dos Césares (1993), de Víctor F.
Freixanes, en 1992; ¿Que me queres, amor? (1996), de Manuel Rivas, en 1995; Un xogo
de apócrifos (1998), de Xosé Carlos Caneiro Pérez, en 1996; A memoria do boi (2001),
de Xosé Vázquez Pintor, en 2000; As humanas proporcións (2004), de Xesús Constela
Doce, en 2003; A choiva do mundo (2008), de Xosé Manuel Pacho Blanco, en 2007; A
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vida do outro (2009), de Carlos González Reigosa, en 2008; Luns (2017), de Eli Ríos, en
2016; A través do fume (2018), de Manuel Antonio Piñeiro Fernández, en 2017; 900
(2019), de Xabier López López; en 2018. Na edición correspondente ao presente ano
2019, o premio en galego recaeu ex aequo en Antón Riveiro Coello, por O paraíso dos
inocentes, e en Alexandre Alonso Alonso, por Crónica denigrante.
VIII Concurso Hipercurtos Contos
Organizado pola Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, coa colaboración
da Deputación da Coruña. Consta de tres categorías: a) nenos e nenas até trece anos; b)
mozos e mozas entre catorce e trinta anos; e c) maiores de trinta anos. Os hipercurtos
contos deben estar escritos en galego, ser orixinais e inéditos e ter unha extensión máxima
de cento setenta e cinco palabras. A temática é libre e deben presentarse segundo o
sistema de plica, engadindo unha copia do DNI. No exterior do sobre debe estar escrito o
título do hipercurto conto entregado e a data de nacemento do autor ou autora. Cada
participante pode presentar o número de hipercurtos contos que desexe. Os premios
(consistentes en vales que se poderán cambiar por libros, discos ou outros produtos
galegos nos establecementos que se indicarán aos premiados) quedan estabelecidos por
categorías do seguinte xeito: a) 70 euros; b) 130 euros; e c) 100 euros. Hai tamén un
accésit de 60 euros para o membro da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de
Galicia mellor clasificado. Os premios son únicos e indivisíbeis. O xurado estará
composto polos membros da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia que
a comisión Galiza designe. A xuízo do xurado, e segundo a calidade das obras, pódese
declarar deserto algún premio. Todos os hipercurtos contos deben ser entregados na
secretaría técnica da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (na rúa Belvís,
n.º 2, 15703 Santiago de Compostela; teléfono: 981 582 243), en man ou por correo
(mellor certificado), facendo constar no exterior do sobre ‘Concurso de hipercurtos
contos’. Os textos enviados ao concurso pasan a ser propiedade da Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco de Galicia, renunciando os seus autores e autoras aos seus dereitos
como tales. O xurado está composto polos membros da Federación de Centros Xuvenís
Don Bosco de Galicia que designe a comisión. Na edición de 2019, o prazo de presetación
de traballos estivo aberto dende o 8 de decembro até o 1 de febreiro do ano seguinte.
III Premio Literario Illa Nova de Narrativa
A Editorial Galaxia convoca o Premio Literario Illa Nova de Narrativa 2019 para autores
e autoras menores de trinta e cinco anos co obxectivo de estimular a creación. En 1957 a
Editorial Galaxia botou a andar a colección Illa Nova, coa que pretendían dar
continuidade ao proxecto da editora a través das novas xeracións, sempre con vontade de
renovación. Xohana Torres, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Luís Franco Grande,
Bernardino Graña, Camilo Gonsar, María Xosé Queizán ou Carlos Casares foron algúns
deses novos valores que publicaron na colección onde saíron algunhas das principais
obras do que se deu en chamar “Nova Narrativa Galega”. Con esta mesma finalidade de
abrir un camiño a quen está comezando no mundo da creación literaria, en 2017 nacía o
Premio Illa Nova de Narrativa, que este ano acada a súa terceira edición. Poderán optar
ao premio as persoas menores de 35 anos na data da resolución do premio, de calquera
nacionalidade ou procedencia, sempre que as obras se presenten en lingua galega,
conforme a normativa vixente, sexan orixinais, rigorosamente inéditas e non fosen
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premiadas en ningún outro certame, nin en parte nin na súa totalidade. Poderán concorrer
novelas ou un conxunto de relatos cunha extensión mínima de cen páxinas, tamaño DIN
A4, mecanografadas en Times New Roman 12 a dobre espazo por unha soa cara. Deberán
enviarse seis copias impresas, encadernadas ou cosidas, e copia dixital en CD coa obra
en formato PDF ao enderezo: Premio Illa Nova de Narrativa, Avenida de Madrid, 44,
baixo, 36204 – Vigo. O prazo de admisión de orixinais pecharase o 14 de xaneiro de 2019.
A participación efectuarase seguindo o sistema de plica. O xurado estará composto por
lectores/as e persoas do mundo cultural e literario galego. Serán un total de cinco
membros e un secretario ou secretaria en representación da Editorial Galaxia con voz,
pero sen voto. O xurado terá plena facultade para interpretar as bases naqueles supostos
que o precisen. O premio outorgarase á obra que por unanimidade ou, no seu defecto, por
maioría de votos, sexa considerada merecedora da distinción. O xurado pode declarar
deserto o premio. A decisión do xurado será inapelábel e farase pública nun acto en Vigo
que se celebrará en abril, reservando a entidade organizadora o dereito a modificar esta
data ou lugar se así o considera. Entregarase un único premio, indivisible, de 3.000 euros
(suxeitos ás retencións fiscais correspondentes). O autor ou a autora recibirá, ademais,
unha escultura simbólica conmemorativa do Premio Illa Nova de Narrativa. A cantidade
recibida computará en concepto de adianto de dereitos de autoría. A obra premiada será
editada e comercializada pola Editorial Galaxia na súa colección Literaria. A Editorial
Galaxia reserva, durante o prazo dun mes a partir do día en que se faga pública a decisión,
un dereito de adquisición preferente da edición de calquera obra presentada ao premio
que, sen alcanzar o galardón, sexa considerada de interese, previa subscrición do oportuno
acordo entre as partes. No 2017 a obra galardoada foi A vida sinxela de Marcelo
Firmamento, de Vanesa Santiago e no 2018 foi Senlleiras, de Antía Yáñez. Na III edición,
celebrada no 2019, o xurado, composto por Paz Raña Lama, Iolanda Zúñiga e Ana
González Liste, outorgou o galardón a Abel Tomé por A noite do lobo.
Referencias varias:
- Á. de Santos, “El coruñés Abel Tomé gana el Premio Illa Nova de Narrativa con 'A noite
do lobo”, La Opinión, “Sociedad”, 5 maio 2019, p. 31.
Informa do Premio Illa Nova de Narrativa concedido a Abel Tomé, por A noite do lobo.
- Ágatha de Santos, “Abel Tomé gana el premio Illa Nova 2019 con su segunda novela,
'A noite do lobo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 maio 2019, p. 40.
Faise eco do Premio Illa Nova 2019 conseguido por Abel Tomé coa súa segunda novela,
A noite do lobo. No ano anterior, resultara finalista coa novela A noite de corvo. Explica
brevemente o argumento da obra, que versa sobre un cazador retirado contratado para
cazar ao lobo causante da morte dun conde. Apunta como referencias literarias na obra a
Mary Shelley e a Emily Dickinson.
- Jorge Lamas, “Abel Tomé gaña o Premio Illa nova a 'A noite do lobo”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 5 maio 2019, p. 32.
Informa da concesión do Premio Illa Nova para Abel Tomé, con A noite do lobo, explica
brevemente a temática da obra e repasa a traxectoria do autor.
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- Ana Baena, “Abel Tomé. 'Creo moito no que fago, sempre penso que é bo; este premio
supón un recoñecemento externo”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 7 maio 2019,
p. 11.
Entrevista a Abel Tomé co gallo do Premio Illa Nova de Narrativa 2019. Fala da presenza
de topónimos e antropónimos na súa obra, dos seus referentes literarios e do argumento
da obra.
VII Concurso de relatos Inspiraciencia
O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca dende 2010 este concurso que
relaciona a ciencia e a literatura dunha forma lúdica e participativa. En edicións anteriores
había dúas modalidades do concurso (relatos curtos, cunha extensión mínima de
oitocentas palabras e máxima de mil cincocentas; microrrelatos, cunha extensión máxima
de cincocentas palabras), mais actualmente o concurso ten unha única modalidade
competitiva: relato curto dunha extensión máxima de oitocentas palabras que estea
inspirado nunha temática científica en calquera xénero literario (narración, poesía, teatro).
Os orixinais, escritos en catalán, español ou galego, deben ser inéditos e non premiados
en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados en ningún
outro medio ou blog persoal. Estabelécense dúas categorías: público adulto (a partir de
dezaoito anos) e xuvenil (de doce a dezasete anos). Os participantes deben rexistrarse
nunha das dúas categorías e enviar como máximo un relato para cada modalidade
competitiva. Os orixinais deben publicarse no sitio web do concurso. Previamente hai que
rexistrarse a través dun formulario dispoñíbel no mesmo sitio web. Pódese acceder co
nome de usuario e un contrasinal e o pseudónimo é o nome co que se asinan os relatos.
Estabelécense un premio institucional e un premio do público para cada modalidade e
categoría. Os galardóns consisten en dispositivos electrónicos, libros de divulgación,
cursos de escritura e obradoiros semellantes. A organización do concurso resérvase o
dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non
alcanzan a calidade mínima necesaria. Para o premio institucional desígnase un xurado
formado por figuras recoñecidas dentro do mundo da cultura en sentido amplo (ciencia,
literatura, arte, divulgación) que valora as contribucións e propón os gañadores. Existe un
equipo de moderación que se encarga de facer a preselección dos relatos que pasan ao
xurado. Téñense en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade do
enfoque, ademais da creatividade e a imaxinación. O premio do público decídese a través
dunha votación en liña dos participantes previamente rexistrados e prémianse os relatos
máis votados de cada categoría e modalidade, con independencia da lingua na que se
escribiron. En 2017, premiáronse os seguintes relatos en lingua galega: O químico, de
Xoán Martínez González, na categoría de adultos; e Gran de pole, de Saioa Zozaya
Fernández na categoría xuvenil. En 2018, presentáronse un total de 23 relatos en galego,
e resultou gañadora Julia Nieto Mantiñán, con Sempre no meu corazón, Ada. Na edición
correspondente ao presente ano 2019, presentáronse 30 relatos en galego, e resultou
gañador Agustín Agra Barreiro, na categoría de adultos, con Gedankenexperiment e
Carlota Díaz Herrero, na categoría xuvenil, con Pa(ciencia).
Certame de microrrelatos Intercambio do Saber
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Certame organizado pola Asociación de Mulleres Intercabio do Saber. O premio
organízase en catro categorías por franxas de idade. A primeira é de seis a oito anos, a
segunda de nove a doce, a terceira de trece a dezasete e a última dirixida a persoas adultas.
A organización escolle unha frase e os participantes deben escribir un máximo de cento
cincuenta palabras contando unha breve historia a partir dela. Esta edición os traballos
deben comezar por “Todo era plástico ata que...”, A data límite para participar é o 19 de
abril. Os textos participantes remitiranse ao seguinte enderezo web:
microrrelatos2019@gmail.com. O premio consiste nun lote de libros.
Referencias varias:
- Clara Medrano, “As mulleres que incitan a ler”, Diario de Pontevedra, “Diario do
Morrazo”, 6 abril 2019, contracuberta.
Menciona o certame de microrrelatos e especifica as categorías: de seis a oito anos, de
nove a doce anos, de trece a dezasete anos e a categoría de adultos.
XVI Concurso de contos Liceo de Noia
Certame convocado pola Sociedade do Liceo de Noia dende 2004 co gallo da celebración
do Día das Letras Galegas. O tema da narración é libre e pode concorrer calquera persoa,
con independencia da súa nacionalidade. Os traballos, inéditos, redactados en galego,
cunha extensión mínima de tres folios e máxima de seis, deben presentarse por
cuadriplicado, mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo. Nos orixinais teñen
que figurar o título da obra e un lema, que debe aparecer tamén no exterior dun sobre sen
remite, no que se introducen o nome, enderezo e teléfono do autor. Os orixinais envíanse
á Sociedade do Liceo de Noia. O xurado está formado por tres personalidades da literatura
galega e un membro da directiva da Sociedade do Liceo, que actuará como secretario, sen
voz nin voto, e dá a coñecer o seu fallo o día 17 de maio. O premio está dotado de 1.000
euros e a obra gañadora publícase na revista Alameda do Liceo. Dende a súa creación
recibiron o galardón: en 2004, Beatriz Dacosta, por Goodbye, my friend; en 2005, Enma
Pedreira, por Cabare vermello feridor; en 2006, Xosé Francisco Pais López, por Borisov
61, e Ricardo Losada, por Rianxo é meu; en 2007, Cristina Ferreiro Leal, por Arredor de
Marta”; en 2008, Mª Cristina Pavón Mauriz, por A braga fantástica, e Xosé Francisco
Pais López, por Coctel La Chapelle; en 2009, Luis Miguel Martínez Agulleiro, por Cada
vez que atravesas a porta...; en 2010, Agustín Agra, por Círculo Lítico; en 2011, María
Xesús Blanco, por Naia e Carlos Mosteiro Fraga, por Vladimir; e en 2012 quedou deserto;
en 2017, Xosé Sobral Amoedo, por Diaños da brétema. Na XVI edición, correspondente
ao presente ano 2019, o prazo de presentación dos traballos estivo aberto até o 1 de abril.
XXXI Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades)
Convocado dende 1989 polo Concello da Estrada, en colaboración coa Consellaría de
Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a
Deputación de Pontevedra e a Editorial Galaxia, a contía económica deste galardón é de
9.000 euros e, dende a décima segunda convocatoria, a obra gañadora é publicada pola
citada casa editora. Os orixinais e inéditos en galego segundo a normativa vixente deben
ser enviados por sextuplicado á Casa do Concello da Estrada (Praza da Constitución, n.º
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1, 36680 A Estrada, Pontevedra), quen se reserva durante un ano os dereitos de publicar
a obra premiada en todas as linguas do Estado, en formato físico e dixital. O xurado está
composto por cinco membros escollidos entre recoñecidas figuras do mundo da cultura e
o acto de entrega do galardón conta con representación do Concello, da Xunta de Galicia
e da Editorial Galaxia. Dende a súa creación recibiron o galardón: en 1989, Manuel
Forcadela por Paisaxe con muller e barco (1990); en 1990, Xosé Miranda por Historia
dun paraugas azul (1991); en 1992, Manuel Riveiro Loureiro por Corpo canso (1993);
en 1993, Xosé Ballesteros por Talego (1993); en 1994, Aníbal Malvar por A man dereita
(1994); en 1995, Manuel Lourenzo González por Arqueofaxia (1995) e concedeuse un
accésit a Xavier Alcalá por Memorias do Algarve; en 1996, ex aequo Alfonso Álvarez
Cáccamo, por O espírito de Broustenac (1996), e Xavier Queipo por O paso do Noroeste
(1996); en 1997, María Gándara por Magog (1997), e un accésit Antón Riveiro Coello
por A historia de Chicho Antela (1997); en 1998, quedou deserto e concedéronse dous
accésits a Anxo Franco Bañobre por Unha esquina no fondo da memoria, e a Juan Ignacio
Pérez Méndez por A xustiza pola man; en 1999, Xosé Carlos Caneiro por Talvez
melancolía (1999); en 2000, Antón Riveiro Coello por As rulas de Bakunin (2000); en
2001, Bieito Iglesias por A historia escríbese de noite (2001); en 2002, Miguel Anxo
Fernández por Un nicho para Marilyn (2002); en 2003, Xabier López López por A vida
que nos mata (2003); en 2004, Xerardo Agrafoxo por Unha viaxe no Ford T (2004); en
2005, Santiago Jaureguizar por Cabaret Voltaire (2005); en 2006, Manuel Veiga por Lois
e Helena buscándose un día de tormenta (2006); en 2007, Francisco Castro por As
palabras da néboa (2007); en 2008, Xesús Constela por Shakespeare destilado (2008);
en 2009, Xosé Monteagudo por Un tipo listo (2010); en 2010, Antón Lopo por
Obediencia (2010); en 2011, Manuel Antonio Piñeiro Fernández por As fiandeiras
(2011); en 2012, Santiago Lopo por Hora Zulú (2012); en 2013, Anxos Sumai por A lúa
da colleita (2013); en 2014, Alberto Ramos por Máscaras rotas para Sebastian Nell
(2014); en 2015, Manuel Portas por Lourenço Xograr; en 2016, Miguel Sande por A
candidata; en 2017, Manuel Sánchez Calveiro por O xardín dos ingleses; en 2018, Ana
Cabaleiro por As Ramonas. Na edición correspondente ao ano 2019, o xurado, integrado
por Eulalia Agrelo, Armando Requeixo, Inmaculada Otero, Carlos Lema e Carlos
Loureiro en calidade de secretario, outorgoulle o premio á obra Carrusel, de Berta Dávila.
Referencias varias:
- S. E., “A Estrada ha convocado los premios García Barros y Avelina Valladares”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Dezo – A Estrada – Ordes”. 12 marzo 2019, p.
31.
Informa de que o Concello da Estrada publicou as bases dos certames literarios que
organiza anualmente: o Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades) e o
Premio de Poesía Avelina Valladares.
- Sol Elvira, “Berta Dávila se alza con el premio García Barros con su última novela
‘Carrusel”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A
Estrada”, 17 xullo 2019, p. 26.
Informa da concesión do XXXI Premio de Novela Manuel García Barros a Berta Dávila
por Carrusel. O xurado, formado por Eulalia Agrelo Costas, Carlos Lema, Armando
Requeixo, Inma Otero e Carlos Loureiro como secretario destacaron e depuración
estilítisca, o traballo lingüístico e o coidado das imaxes da autora. Berta Dávila explica
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que se trata da historia dunha escritora en busca da súa identidade. O premio, que se
entregará en decembro, conta cunha dotación económica de 9000 euros e a publicación
do libro por Galaxia.
- Blanca Paz, “Berta Dávila Fernández. ‘Carrusel’ vén dun parto moi longo, da busca dun
camiño”, Diario de Pontevedra, “Deza”, “Tabeirós”, 18 xullo 2019, p. 3.
Entrevista a Berta Dávila logo de gañar o Premio de Novela Manuel García Barros pola
novela Carrusel. Explica por que a obra é importante para ela, fala dos seus cambiantes
referentes literarios e ofrece recomendacións de lectura.
- Antonio Méndez, “Berta Dávila. ‘Carrusel’ é unha historia de enfermidade mental que
precisaba contar”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2019, p. 38.
- Ramón Rozas, “As marcas da cinsa”, El Progreso, “Táboa Redonda”, 10 novembro
2019, p. 6.
Recensiona Carrusel, o libro premido no certame literario Manuel García Barros. Define
Carrusel como “un libro cheo de cicatrices convertidas en palabras, ás que a escrita tenta
curar” e identifica as temáticas abordadas pola autora: unha doenza mental, a maternidade
frustrada e a maternidade acadada e a perda de seres queridos; temas que se conxugan
nun todo
- Sol Elvira, “Berta Dávila recolleu na Estarda o García Barros”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”; “Deza. A Estrada”, 16 novembro 2019, p. 34.
Faise eco da gala de entrega no Teatro Principal de A Estrada do XXXI Premio de Novela
Manuel García Barros a Berta Dávila pola súa obra Carrusel. Repasa a traxectoria
literaria da autora e lembra aos galardoados dende a creación do premio no ano 1989.
XXVI Certame Literario Manuel Lueiro Rey de Novela Curta
Convocado polo Concello do Grove dende o ano 1992, en colaboración con Sotelo Blanco
Edicións, para honrar a figura do galeguista que lle dá nome e promover a literatura galega
e os seus autores. Nun principio era un certame literario que prevía dúas modalidades:
narración curta (para maiores de 18 anos) e narración xuvenil, mais na V convocatoria o
certame pasou a ser monolingüe en galego e reduciuse a unha única modalidade, sen
requisitos de idade. Na VII edición mudou a súa especialización substituíndo a de
narración curta pola de novela curta. Os traballos deben remitirse á Casa da Cultura
Manuel Lueiro Rey (Rúa Monte da Vila, 11, 36980 O Grove-Pontevedra) por
quintuplicado en papel e unha copia en soporte dixital e precedidos polo título e un lema.
Hai que entregalos nun sobre pechado no que figure por fóra o título e o lema e dentro os
datos do autor. Deben ser orixinais e inéditos e aterse á normativa vixente, ademais de ter
unha extensión mínima de cincuenta folios e máxima de cen. O galardón consiste en 3.000
euros e a publicación por parte da editora Sotelo Blanco da obra gañadora. O xurado dáse
a coñecer antes da concesión do premio e está formado por cinco membros relacionados
co mundo da literatura, un deles o gañador da edición anterior do premio, dous nomeados
polo comité organizador e outros dous representantes de Sotelo Blanco Edicións. Nas
edicións anteriores foron merecedores deste galardón: en 1992, Manoel Riveiro Loureiro
1108

por O encerro; en 1993, Mariano J. M. Cabrero Figueiro por Historia de Zeltia; en 1994,
Xoán Xosé Piñeiro Cochón por Reciclador; en 1996, Rosa Aneiros con Xogo de espellos;
en 1997, Francisco Castro con Play-back (2000); en 1998, Inmaculada López Silva por
Canción de amor india; en 1999, José Luis Álvarez Pérez por De maxia e de obras; en
2000, Manuel Darriba con Velada do billarista (2000); en 2001, Santiago Jaureguizar con
Breve crónica universal da clase obreira (2001); en 2002, Xabier López López con O
mono no espello (2002); en 2003, Pilar Buela con Ácaros verdes (2005); en 2004, Teresa
Moure con A xeira das árbores (2007); en 2005, Manuel Riveiro Loureiro con XulloAgosto (2006); en 2006, Mariña Pérez Rey con Canícula (2007); en 2007, Ramón Caride
Ogando con O frío azul (2008); en 2008 An Alfaya con Areaquente (2009); en 2010
Chelo Suárez Muíños por As horas rotas (2010); en 2011, Mario Regueira por Outono
aquí (2012); en 2012, Juan Tallón, por Fin de Poema (2013); en 2013, declarouse deserto;
en 2014, Antonio Pichel Beleiro, por Xente que nunca antes morrera (2014); en Manuel
Antonio Piñeiro Fernández pola súa obra O Noiro; en 2016 Lionel Rexes por A raíña das
velutinas; en 2017 Diego Alfonsín Rivero por Non o saben as estrelas; en 2018 Henrique
Dacosta Pérez por Illas a sotavento. Na edición correspondente a este 2019, o xurado,
composto por Armando Requeixo, Mario Regueira, Anxela Gracián, Henrique Dacosta e
Manuel Bragado decidiu declarar gañadora a obra titulada Lara e Sabela, de Ignacio
Vidal Portabales.
XXVIII Certame de Narracións Breves Manuel Murguía
O Concello de Arteixo convoca este certame dende 1991 para contribuír ao
desenvolvemento da narrativa galega e honrar Manuel Murguía. Conta coa colaboración
da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) e, dende 2017, coa
Asociación Galega da Crítica (AGC) para incluír de forma estábel un membro no xurado.
En edicións pasadas concedíase un premio de 3.700 euros, mais na actualidade
estabelécense tres: un primeiro premio dotado con 4.000 euros, un segundo de 500 e un
terceiro de 300. Poden concorrer todas as persoas que o desexen cunha única obra de
temática libre e escrita en lingua galega, cunha extensión entre quince e trinta folios con
letra Arial tamaño 12, mecanografados a dobre espazo por unha soa cara. Os traballos,
orixinais e inéditos, deben entregarse por cuadriplicado, xunto cunha copia electrónica
nun CD, ao concello convocante (Praza do Alcalde R. Dopico, n.º 1, 15142 Arteixo, A
Coruña), nun sobre onde figure só o título da obra e un lema. Así mesmo, nun sobre
pechado debe constar o título, lema, nome, enderezo, teléfono e currículo de quen se
presente. En anteriores edicións concedéronse os seguintes galardóns: ex aequo para
Xesús Manuel Marcos con Fuxidos en 1992 e para Joel Gómez con Para un clima
supremo; ex aequo para Xavier Alcalá con Relación de feitos de sangue e José Antonio
Lozano con Retrato antigo: pinturas e superficies en 1993; Xesús Manuel Marcos con A
cela de arame en 1994; Isidro Novo con Cabalos do demo en 1995; Antón Riveiro Coello
con O nome do espello en 1996; Marilar Aleixandre con Desaforados muños en 1997; ex
aequo para Alfonso Álvarez Cáccamo con Cannis fugit e Xosé Luís Álvarez con Amencer
en 1998; ex aequo para Manoel Riveiro Loureiro con O río da tristura e David Pérez
Iglesias con Sámago fascismo en 1999; ex aequo para Xosé Luís Vázquez Somoza, por
A fervenza e Xosé Carlos Caneiro por As flores en Irlanda en 2000; ex aequo para Rosa
Aneiros con Mares de Xabre e Xosé Luís Martínez Pereiro por Palamades e a Bestia
Ladradora en 2001; ex aequo para Emma Pedreira por A flor perfeita e Daniel Asorey
por Soñar pedras con fútbol en 2002; ex aequo para Bieito Iglesias con Comentario ó
Apocalipse e para Paula Sano Vicente por As idades dela en 2003; ex aequo para Xosé
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Luís Álvarez con Detrás dos meus ollos e Xaime Domínguez Tojo por A casa dos
alicerces mariños en 2004; Inma López Silva con Aqueles que retratan o vento en 2005;
Xesús Manuel Marcos con A caída da folla en 2006; Miriam Rodríguez Debasa con
Mentras espero en 2007; Alva Martínez Teixeiro por Un domingo amarelo para dentro
en 2008; Samuel Solleiro con Caída de Abraham Rosenblath en 2009; Andrés Pociña
Pérez con As dúas vellas do Iguasú en 2010; en 2011, co motivo do XX aniversario,
outorgáronse tres galardóns: o primeiro premio ao relato A muller que deu a volta arredor
de si mesma, de Clara Isabel Rodríguez Giráldez; o segundo premio a Unha viaxe de
inverno, de Xaime Domínguez Toxo; e o terceiro premio a Eu xogo a que se crean que
lles creo, de Antom Labranha; Roberto A. Rodrigues por O home que falaba na lingua
do océano, en 2012; Juan Tallón por Consanguíneo, en 2013; Adolfo Caamaño por A
gueisha no bosque de bambú, en 2014; Antonio Piñeiro por O pau na roda, en 2015;
Diego Giráldez, por Hai patios de luces tristes, en 2016; Teresa Moure por A semântica
oculta de Mrs. Hockett, en 2017. Na edición de 2018, foron premiadas as obras Bochorno,
de Charo Pita; Unha praia na Polinesia, de Mercedes Leobalde García e A porta do
Reconhecimento, de Tiago Alves Costa. Na edición correspondente ao presente ano 2019,
o xurado composto por Charo Pita Vilares, gañadora da anterior edición, Inmaculada
Otero Varela, Xabier López López e Alfredo Ferreiro Salgueiro, como secretario, con voz
e sen voto, decidiu conceder o primeiro premio a A casa das Castrouteiro, de Daniel
Barral Calvo; o segundo a A idade do escarnio¸de Tito Pérez Pérez, e, o terceiro, a
Crónica de ningures¸ de Francisco Rozados Rivas.
X Certame de Relatos de Muller Matilde Bares
A Concellaría de Igualdade de Bueu recupera este certame de relatos convocado por
primeira vez no 2005, con motivo da celebración do 8 de marzo, e suspendido no 2011.
Recuperouse en 2017, despois de seis anos. O certame, organizado inicialmente a través
do CIM pola Concellaría da Muller de Bueu, rende homenaxe á profesora buenense
Matilde Bares, que realizou un destacado labor profesional e persoal no municipio. Antes
estaba dotado cun único premio de 600 euros, que ascende actualmente aos 1.500. Só se
poden presentar relatos en galego (en edicións anteriores aceptábanse dúas modalidades
lingüísticas: galego e castelán). Os traballos presentados deben ser orixinais e inéditos e
non premiados con anterioridade noutro concurso ou certame. Poden presentarse
concursantes, maiores de idade e residentes en Galicia e deben axustarse á temática da
muller, valorándose o tratamento da igualdade de oportunidades entre os dous sexos, a
corresponsabilidade nas obrigas familiares e a violencia de xénero. Os criterios de
selección son a orixinalidade no tratamento do tema, a expresión e a utilización dunha
linguaxe non sexista. As obras deben entregarse ou enviarse por correo por cuadriplicado
no Rexistro Xeral do Concello de Bueu (Eduardo Vincenti, 8, 36930 Bueu-Pontevedra),
seguindo o sistema de plica. A extensión non pode ser inferior a vinte folios nin superior
a corenta. Na primeira edición a gañadora foi Rosa María Martínez Dios co relato Dúas
cunchas; seguidamente, Xurso Sierra Veloso, con As dúbidas de María; Xosé Alfredo
Naz Fernández, con Círculo, Serafín Parcero Pérez, con Ollos de cinsa; María del Carmen
Caramés Gorgal, con Días de namorar e Alexandre Alonso Alonso con Xénero
imperfecto. Na edición de 2017 o premio foi declarado deserto; na de 2018 fíxose co
galardón María López Correa, por As fillas da Manola. Nesta X edición, correspondente
ao presnte ano 2019, o xurado decidiu premiar a Eva Mejuto, pola obra Matilde.
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V Certame MicroCatrorrelatos
Concurso organizado polo Café De Catro a Catro de Vigo, en colaboración coa
Asociación Cultural Catropatacos, Edicións Xerais, Editorial Galaxia e Editorial Elvira.
Os traballos presentados estarán escritos en galego, de temática libre, orixinais e inéditos,
cunha extensión mínima de cen e máxima de mil cincocentos caracteres (espazos
incluídos). Celebraranse catro eliminatorias previas cun xurado formado por persoas
relacionadas coa cultura galega. Este xurado escollerá oito microrrelatos que serán lidas
polos seus autores ou autoras nun acto público e serán valoradas polo público asistente
que poderá outorgar un, dous ou tres puntos ás obras máis salientábeis. Haberá dous
gañadores, o votado polo público e o votado polo xurado. O premio consiste en 300 euros
para o primeiro premio, e 200 euros para o segundo. Na edición correspondente ao
presente ano 2019 acadou o 1º premio Mónica Oetro Bouzada por Silencio e o premio do
público recaeu sobre María José Fernández por Becho.
II Certame de Micro-relatos convocado por PuntoGal e a Real Academia Galega
A asociación PuntoGal e a Real Academia Galega organizan conxuntamente un concurso
de microrrelatos que ten como obxectivo reforzar a presenza da lingua e da identidade
propias no mundo dixital. Poderán concursar todas as persoas que o desexen, calquera
que sexa a súa nacionalidade. Os menores de idade deberán acompañar o microrrelato
dunha autorización do pai, nai ou titor/a legal. Sobre os textos/microrrelatos, os relatos
deberán estar escritos en lingua galega, ser orixinais e inéditos, o tema é libre, cada
participante poderá presentar un máximo de dous microrrelatos. As obras terán como
máximo 200 palabras (título incluído), que poderán acompañarse de imaxes, ligazóns ou
vídeos. Os textos presentaranse co seguinte formato: .docx, Arial, 12 puntos, interliñado
1,15. As normas sobre o envío de textos indican que os microrrelatos se enviarán por
correo electrónico ao enderezo actividades@academia.gal. No correo deberá figurar
como asunto: Certame de microrrelatos Infantil/Xuvenil/Adultos (a categoría que
corresponda), e acompañarase de dous documentos (A e B) en formato DOC, no primeiro
nomearase co Título do microrrelato e conterá o texto do microrrelato sen sinatura e baixo
un pseudónimo, no segundo documento nomearase do seguinte xeito: Título do
microrrelato - Pseudónimo, e conterá os datos persoais da persoa concursante: nome e
apelidos, enderezo postal, correo electrónico, teléfono e copia dixital do DNI. No caso de
que o concursante sexa menor de idade, xuntarase a maiores unha autorización asinada
polo pai, a nai ou o/a titor/a legal cos seus datos correspondentes. Os relatos recibidos sen
identificación ou con identificación incompleta quedarán automaticamente eliminados do
concurso. Establécense tres categorías Infantil: até once anos Xuvenil: de doce a dezasete
anos Adultos/as: a partir dos 18 anos. Distribuiranse tres premios por cada unha das
categorías. Na categoría de Infantil o primeiro premio consta de Lego Boost, un lote de
libros, un dominio gratuíto .gal durante un ano e merchandising de PuntoGal, un segundo
premio consistente nun lote de libros infantís, un dominio gratuíto .gal durante un ano e
merchandising de PuntoGal e un terceiro premio dun lote de libros e merchandising de
PuntoGal. Na categoría Xuvenil concederase un primeiro premio que consiste nunha Play
Station 4, un lote de libros, un dominio gratuíto .gal durante un ano e merchandising de
PuntoGal. O segundo premio consiste nunha Kindle, un lote de libros, un dominio
gratuíto .gal durante un ano e merchandising de PuntoGal e o terceiro premio contén un
lote de libros e merchandising de PuntoGal. Na categoría Persoas adultas entregarase un
primeiro premio que consta dun MacBook Air 13.3 SG/1.6GHZ, un lote de libros, un
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dominio gratuíto .gal durante un ano, merchandising de PuntoGal e un lote de
publicacións da revista Luzes, para o segundo premiado entregarase un Kindle 6wifi
negro ou modelo similar, un lote de libros, un dominio gratuíto .gal durante un ano,
merchandising de PuntoGal e un lote de publicacións da revista Luzes e, finalmente un
terceiro premio que consta dun lote de libros, merchandising de PuntoGal e un lote de
publicacións da revista Luzes. O dominio gratuíto entregarase cun código de desconto,
que se poderá permutar nun rexistrador indicado por PuntoGal. No caso dos menores o
dominio será rexistrado polo pai, nai ou titor/a legal. A organización reserva o dereito a
cambiar o premio da promoción por outro de igual ou superior valor cando concorra causa
xustificada. Non se poderá substituír o premio polo seu valor económico nin cederse a
outra persoa distinta da gañadora. Os modelos e as características concretas dos
dispositivos que forman parte dos distintos premios poden consultarse na web
www.asociacion.gal. O xurado estará formado por dous membros da Real Academia
Galega, dous membros da Asociación PuntoGal e un membro do comité de redacción da
revista Luzes. Terá facultades plenas para decidir as persoas gañadoras e a súa decisión
será inapelable. Poderá declarar deserto algún dos premios se así o considera. A
composición deste farase pública canda a resolución do premio. O xurado reserva para si
o dereito a non admitir aqueles microrrelatos que atenten contra os dereitos á intimidade,
á honra e á propia imaxe de terceiros ou que conteñan, a modo enunciativo pero non
limitativo, connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios obscenos,
difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade e/ou a orde pública. Nesta
II edición, correspontente ao ano 2019, a decisión do xurado deuse a coñecer o día 22 de
abril, a través dunha nota de prensa que se incorporou nas páxinas web das entidades
convocantes: www.academia.gal e www.asociacion.gal, e nas súas redes sociais. A
revista Luzes publicou os relatos gañadores e unha escolma doutros textos presentados
ao concurso. A obra gañadora na modalidade de adultos foi A fiestra, de Jessica
Rodríguez, na modalidade xuvenil, Cacería nocturna, de Óscar Fernández Freire, e na
modalidade infantil, O valor dos nomes, de Claudia Martínez Asenjo. Os segundos e
terceiros premios foron para: Ángela Arnosa Prieto e Eduardo Cameselle Iglesias
(categoría de adultos), Martina Loi Cuns e Cristina Fojo Rubio (categoría xuvenil) e Alba
Díaz Mera e Pablo Mirás Sánchez (categoría infantil).
Referencias varias:
- Andrea G. G., “A RAG e PuntoGal potencian a lingua cunha nova edición do certame
de microrrelatos”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 31 xaneiro 2019, p. 36.
Informa da convocatoria do certame de microrrelatos e explica que nesta edición se
repartirán nove premios, tres en cada unha das categorías.
- Luis Seoane, “A Real Academia e PuntoGal convocan concurso de relatos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 31 xaneiro 2019, p. 38.
Faise eco na nova convocatoria do certame e recolle as bases deste.
- Patricia Calveiro, “¿Imaginan poder pasear en coche de caballos por Santiago?”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A la última”, 29 maio 2019, p. L10.
Informa das dúas alumnas santiaguesas que quedaron no primeiro e segundo posto no
concurso da RAG e PuntoGal: Claudia Martínez e Martina Lois.
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- J. B. V., “La Real Academia Galega premia el relato ‘O can ensexado’, del tudense
Pablo Mirás”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, “Tui-O Rosal-A
Guarda-Tomiño-Salceda de Caselas”, 29 maio 2019, p. 15.
Explica que o relato O can ensexado, de Pablo Mirás, obtivo o terceiro premio no
Concurso de Mircrorrelatos convocado pola Real Academia Galega e PuntoGal.
- Víctor F. Freixanes, “Un concurso de relatos”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento
nas velas”, 2 xuño 2019, p. 16.
Reflexiona sobre os gañadores no certame convocado pola Real Academia Galega e a
Asociación Punto Gal e agrúpaos segundo a temática maioritaria: violencia de xénero,
atención aos animais, reivindicación da lingua, coidado e consideración dos avós,
despoboamento das aldeas, incendios forestais, defensa do medio ambiente e emigración.
Indica sentirse animado polo talento das obras.
VIII Certame Microrrelatos Feiraco
O Certame de Microrrelatos créase co fin de promover o coñecemento, o uso e a
divulgación do idioma galego, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política
Lingüística da Xunta de Galicia. Establécense dúas categorías: xuvenil, de 13 a 18 anos,
e adultos, a patir de 19, e en cada unha delas concédense tres galadóns: 1º, 2º e 3º premio.
Na categoría xuvenil, o primeiro premio é unha fin de semana no Pazo de Lestrove
(cedido por Pousadas de Compostela, en Padrón), con aloxamento dunha noite para tres
persoas (menor acompañado de dous adultos) en habitación dobre e cea incluída (datas
por confirmar co establecemento hoteleiro, en función da súa dispoñibilidade) e un cartel
chapado vintage edición especial conmemorativa de Feiraco: “Practica a leitura”. O
segundo e o terceiro premios son un lote de libros de literatura galega xuvenil, cedidos
pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, valorados en 150 euros
e un lote de produtos Feiraco valorado en 25 euros. Na categoría de adultos, o primeiro
premio é unha fin de semana no Pazo de Lestrove (cedido por Pousadas de Compostela,
en Padrón), con aloxamento dunha noite para dúas persoas en habitación dobre e cea
incluída e un cartel chapado vintage edición especial conmemorativa de Feiraco:
“Practica a leitura”. O segundo e o terceiro premios son un lote de libros de literatura
galega xuvenil, cedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia,
valorados en 150 euros e un lote de produtos Feiraco valorado en 25 euros. Poden
particiar todas aquelas persoas maiores de 13 anos, con residencia na comunidade
autónoma de Galicia, que cumpran os seguintes requisitos: 1) compartir na aplicación do
concurso, que estará subida á web de Feiraco, un relato breve orixinal, escrito en galego,
que comece coa seguinte frase: “Todo aconteceu nunha noite de tronada…” (en
Homenaxe a Antón Fraguas), e que teña unha extensión total máxima de cincocentos
caracteres incluídos espazos e a frase inicial proposta; 2) facer constar de forma expresa
a súa vontade de participar; 3) comunicar a súa solicitude de participación durante os días
sinalados nestas bases legais e 4) rexistrarse na forma indicada na aplicación do concurso
na páxina web de Feiraco. Un xurado de Feiraco Lácteos e a Secretaría Xeral de Política
Lingüística será o encargado de seleccionar os relatos gañadores.
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XLV Certame Nacional Galego de Narracións Breves Modesto R. Figueiredo do
Pedrón de Ouro
Convocado dende o ano 1974 pola Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro, é o decano
dos premios literarios galegos para promover a literatura narrativa en lingua galega e
homenaxear Xaquín Lorenzo “Xocas”. Poden participar persoas de calquera
nacionalidade cunha ou máis obras escritas en galego e inéditas, que nunca se presentaran
a ningún certame literario. Os orixinais deben presentarse por quintuplicado,
mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara e debían contar cunha extensión
mínima de cinco folios e máxima de trinta. Os traballos envíanse sen remite ou outra
forma de identificación e baixo o sistema de plica á Fundación do Padroado Pedrón de
Ouro (Apartado de Correos 627, 15780, Santiago de Compostela) ou ao Concello de
Vilagarcía de Arousa (Concellaría de Cultura-Auditorio, Avda. da Mariña, n.º 27, 36600
Vilagarcía de Arousa, Pontevedra). O tema é libre, pero téñense en conta o tratamento e
as técnicas narrativas empregadas, así como a pureza lingüística e a altura literaria.
Outórgase un primeiro premio de 1.000 euros e dous accésits de 400 cada un. Se así se
estima, poden recomendarse algunhas narracións para a súa publicación nun tomo bianual
coas obras premiadas, até hai pouco editados por Edicións do Castro e na actualidade pola
Editorial Toxosoutos. O xurado está formado por catro especialistas en crítica literaria
designados pola Fundación co asesoramento e a colaboración da Asociación de Escritores
e o Concello de Ourense, reservando a Fundación os postos de presidente, secretario e
moderador (estes dous últimos con voz pero sen voto). En anteriores edicións resultaron
galardoados co primeiro premio: en 1975, Xoán Ignacio Taibo, por A enquisa; en 1976,
Xavier Alcalá, por A fundición; en 1977, João Guisán Seixas, por Número de patente; en
1978, ex aequo Xosé Manuel Martínez Oca, por A negra, e Víctor Fernández Freixanes,
por A caza das cascudas; en 1979, Xoán Ignacio Taibo, por Pacífico sul; en 1980,
Lourenzo Álvarez Ruíz, por RATP; en 1981, ex aequo Tucho Calvo, por A gran novela,
e Xosé Manuel Martínez Oca, por Noite de luar; en 1982, Miguel Suárez Abel, por O
quiquiriquí; en 1983, Antón Castro, por Vida infame de Tristán Fortesende; en 1984 ex
aequo Amancio Liñares Giraut por Nun cuarto para agardar, e Román Raña, por O
último hexagrama; en 1985, Miro Villar, por Augas de silencio; en 1986, Antón
Rodríguez Castro, por O xardín despois da chuvia; en 1987, Miro Villar, por Verbas
cruzadas con Amaranta; en 1988, ex aequo Bieito Iglesias, por Luanda, e Xosé Miranda,
por Na terra sombría; en 1989, ex aequo Manuel Riveiro Loureiro, por Vindo de volta, e
Xan Frenla, por Conto do diluvio; en 1990, Xoán Piñeiro Cochón, por A liga dos
Lambetas; en 1991, Helena Villar Janeiro, por O cadro; en 1992, Isidro Novo, por A pin
up de Beautiful Street; en 1993, Xosé Luís Santos Cabanas, por Ahoulouuuu...!; en 1994,
Manuel Riveiro Loureiro, por O coxo da Gamboa; en 1995, Antón Riveiro Coello, por
Bruca Manigua; en 1996, Xosé Antón Moreno, por As xeiras de don Xoán; en 1997,
Antón Riveiro Coello, por Sete traxes; en 1998, ex aequo Rosa Aneiros, por A eidosa que
izaron as bandeiras, e Luís González Tosar, por Catro dedos por debaixo do embigo; en
1999, Xosé Luís Álvarez Pérez, por Marisol de outono; en 2000, Beatriz Dacosta, por Na
sombra da lúa; en 2001, Álvaro Lago, por O crime de Pombal; en 2002, Emma Pedreira,
por Os doces devorados; en 2003, Xosé L. Vázquez Pérez, por De noite non reces aos
ídolos; en 2004, Agustín Agra, por Os límites do inimaxinable; en 2005, Francisco Castro,
por Ningún fascista morreu inxustamente; en 2006, María Esther Fernández Carrodeguas,
por Subir o telón; en 2007, Rubén Ceide Martínez, por A caixa da costureira; en 2008,
Iván García Campos, por Unha casa chea de xanelas; en 2009, Juan Tallón, por Era el;
en 2010, Xosé Alfredo Naz, por O Mal; en 2011, Xosé Amancio Liñares Giraut, por
Corografía Obama; en 2012, Miguel Anxo Martínez por As casas baratas; en 2013,
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María Cristina Pavón Mauriz, por Cara a Tiananmen Square; en 2014 Eli Ríos, por
Remexido de patacas; en 2015 Adolfo Caamaño, por Pinball do Pombal; en 2016 Miguel
Anxo Martínez Oubiña, por A vinganza de Valdedeus; en 2017 Ariadna Fernández
González, por Secuestro, e en 2018 José Carou, por Afán e infortunio dos días estragados.
Na edición de 2019, a gañadora foi Estíbaliz Espinosa, por 23 xeitos de inventar unha
constelación. Ademais, concederonse dous accésits,un foi para Yolanda Ceide Calviño,
por Trinta minutos antes, e o outro para Virxilio Rodríguez Vázquez, por A primeira
vista.
Referencias varias:
- Manuel E. Boo, “José Carou recibiu o premio Modesto R. Figueiredo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 29 xaneiro 2019, p. 35.
Informa do acto no auditorio da Casa de Cultura de Mazarelos, que acolleu o acto de
entrega da XLIV edición dos premios de relato curto Modesto Rodríguez. O gañador, que
recibiu unha dotación de 1000 euros foi José Carou, por Afán e infortunio dos días
estragados. Recibiron dous accésits, cunha dotación de 400 euros, Miguel Anxo Martínez
Oubiña e Bibiana García Soto.
- Xosé María Dobarro, “Relatos”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Estrebillando”, 1
febreiro / 1 marzo 2019, p. 17.
Explica a súa asistencia ao Certame Nacional Galego de Narracións Breves ‘Modesto R.
Figueirido e indica que na XLVI concorreron 57 narracións e foron premiados José
Carou, Bibiana García Soto e Miguel Anxo Martínez Oubiña.
VII Premio de Microrrelatos Mulleres Progresistas
A Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo creou este premio en 2012. Esta
asociación convocaba anteriormente un premio de novela, que dende 2006 pasara a ser
substituído pola modalidade de relatos. No ano 2011 chegouse a publicar unha obra que
reunía os contos galardoados, editada por Baía Edicións co título Obras breves de
imaxinación [Premios de Relatos “Mulleres Progresistas” 2007-2011]. Neste premio
poden participar todas as mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou cultura e
maiores de dezaseis anos. Cada participante pode presentar un máximo de tres
microrrelatos, en galego segundo a normativa vixente, cuxo tema será o empoderamento
das mulleres, entendido consonte á estratexia definida na IV Conferencia Mundial das
Mulleres de Beijing nos seus tres niveis de transformación: o individual, posibilitador de
cambios orientados á consecución dun maior autorrespecto e confianza, así como de
poder de negociación dos propios intereses; o colectivo, posibilitador dos cambios
encamiñados á promoción de vínculos, apoios e recoñecemento mutuo para a defensa dos
intereses comúns e, por último, a transformación social que proporciona cambios
dirixidos a visibilizar e valorar as mulleres na sociedade e a eliminar as discriminacións
de xénero existentes. Enlazando o carácter reivindicativo coa vertente literaria, o
microrrelato ten que ter unha natureza narrativa e non de mera proclama. Son valorados
aspectos como a calidade literaria e a orixinalidade das obras, así como de adecuación ao
tema central do concurso. Os microrrelatos deben levar título e ter un máximo de cen
palabras (excluído o propio título). As obras, orixinais e inéditas, non difundidas por
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ningún tipo de medio, nin en papel, nin electrónico, non deben atentar contra os dereitos
á intimidade, á honra e á propia imaxe de terceiros/as ou ter connotacións racistas, sexistas
e/ou discriminatorias. As autoras responden ante a organización da autoría e orixinalidade
do microrrelato. Segundo o número e calidade dos orixinais recibidos desígnanse entre
cinco e dez finalistas, entre as que se elixen os premios do certame: 1º Premio: 300 euros,
figura e diploma, 2º Premio: 200 euros e diploma, e 3º Premio: 100 euros. Os traballos
preséntanse no formulario que consta na web da asociación, apuntando tamén o nome,
apelidos, DNI, data de nacemento, enderezo postal, enderezo electrónico e teléfono de
contacto. No caso de participantes menores de idade, teñen que estar asistidas por quen
ostente a súa tutela legal, quen debe encher os apartados correspondentes do formulario
de envío dando o seu consentimento. O fallo do xurado publícase o 8 de marzo do ano
seguinte, Día Internacional dos Dereitos das Mulleres, podendo quedar desertos calquera
ou todos os premios se as obras presentadas non reúnen unha calidade mínima. O xurado
está formado por mulleres do mundo do asociacionismo feminino, as Letras e a Cultura,
sendo inapelábel a súa decisión. Dentro do xurado está unha representante de Mulleres
Progresistas. Os microrrelatos premiados e finalistas, así como aqueles que o xurado
estima dignos de difusión, son colgados na web da Asociación Mulleres Progresistas,
polo que as autoras ceden gratuitamente os seus dereitos editoriais sobre estes á entidade
organizadora. Na edición de 2018 recibiu o primeiro premio o microrrelato Metamorfose,
de Emma Pedreira Lombardía; o segundo premio foi para A fiestra con memoria, de Pilar
Vilaboy Freire; e o terceiro premio para Seo materno, de Ana Padín Calviño. No ano
2019, o primeiro premio foi para Lois Lane, de Raquel Fernández Fernández; o segundo,
para Aurorita IV, de Susana Villamor Prieto e, o terceiro, para A nena sobre o tellado, de
Esther Alonso Domínguez.
Premio Nacional de Narrativa
Ver apartado X.5. deste Informe.
II Premio de Novela Camiño de Santiago
Premio convocado pola Academia Xacobea en colaboración coa Secretaría Xeral de
Cultura e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co patrocinio de Naturgy SDG, S.A. cuxa
obra gañadora será publicada pola Editorial Galaxia, co fin de promover e divulgar o
Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo. Será outorgado un único premio dotado de
6.000 euros suxeitos ás retencións legais que resulten aplicábeis. O gañador ou gañadora
recibirá tamén un diploma acreditativo e verá a súa obra publicada en castelán e galego.
A obra en castelán será publicada pola Editorial Galaxia no seu selo Mar Maior, e a obra
en galego será publicada na colección literaria da Editorial Galaxia. Ademais faranse
entrega de vinte exemplares ao autor ou autora gañadora. Así mesmo, establécese un
accésit sen dotación económica para a mellor obra literaria presentada na lingua que non
obteña o primeiro premio, ao que se lle concederá tamén diploma acreditativo. O Camiño
de Santiago será o tema referencial para a ficción narrativa, que deberá de estar presente,
de maneira notoria na novela na súa vertente física, histórica, cultural, social ou
imaxinaria. Poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos. As obras
presentaranse en papel nun sobre xeral onde conste “II Premio de Novela Camiño de
Santiago”. Os orixinais serán enviados por duplicado, en exemplares separados, en
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tamaño DIN A4, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados. A novela terá
unha extensión mínima de duascentas páxinas a dobre espazo e letra Arial 12, con marxes
non superiores a tres centímetros. As novelas enviaranse á seguinte dirección: Academia
Xacobea. Pazo de San Roque, número 2, 5781 Santiago de Compostela. O xurado estará
composto por cinco personalidades do mundo literario designados pola Academia
Xacobea, un deles, en representación da Editorial Galaxia. Actuará como secretario do
Xurado, con voz e sen voto, unha persoa designada a tal efecto. A composición do xurado
darase a coñecer, con anterioridade á súa reunión, na páxina web da Academia Xacobea.
No acto público da entrega do premio estiveron presentes representantes da entidade
convocante, das institucións colaboradoras e da editorial, así como dos membros do
xurado e o gañador ou gañadora, que no ano 2018 foi Carlos Meixide, pola súa obra
Camiño. No 2019 non se convocou.
XVII Premio de Novela por entregas
La Voz de Galicia e Canal Voz, co patrocinio do Ámbito Cultural de El Corte Inglés,
convocan este premio dende 2001. Nel poden participar todas as persoas que presenten
unha novela inédita, en galego, dividida necesariamente en trinta e un capítulos da mesma
extensión (tres mil cincocentos caracteres, con espazos incluídos), e que non opten a
outros concursos. As obras teñen que presentarse en catro copias impresas a dobre espazo
por unha soa cara, ademais dunha copia en formato PDF gravada nun CD dirixidas ao
Premio de Novela por entregas de La Voz de Galicia. Avenida da Prensa, parcelas 84 e
85 no Polígono Industrial de Sabón (15142 Arteixo, A Coruña) polo sistema de plica
pechada. Estabelécese un único premio dotado de 6.000 euros e a publicación da novela
na sección de “Páxinas Literarias” de La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto e
simultaneamente na súa páxina web (www.lavozdegalicia.es). Ademais, existe a
posibilidade de edición da obra gañadora en formato libro, dentro do ano, e nas condicións
habituais de devengo de dereitos de autor. Na primeira edición, o xornal convocante
publicou, por fascículos e fóra de concurso, a novela O xabaril branco (2000), de Tucho
Calvo; a partir de entón, as obras sométense a concurso. En anteriores edicións resultaron
gañadores Marilar Aleixandre, en 2001, por Unha presa de terra (2001); Miguel Suárez
Abel, en 2002, por O repenique de Beatriz Goldar (2003); Xosé Antonio Perozo, en 2003,
por Caderno de Riparia (2004); Ángel de la Cruz, en 2004, por O descenso do derradeiro
ocaso (2005); Carlos Freire Cordeiro, en 2005, por Acio sanguento (2005); Santiago
Lopo, en 2006, por Game over (2007); Concha Blanco, en 2007, por Habitación 202
(2008); Emilio Alonso, en 2008, por Mercurio (2009); Alberto Ramos, en 2009, por Con
acuse de recibo (2010); An Alfaya, en 2010, por Vía Secundaria (2011); Diego
Ameixeiras, en 2011, por Historias de Oregón (2011); Fran Alonso, en 2012, por A punta
de pistola (2012); Francisco Castro, en 2013, por O corazón da Branca de Neve (2013);
María Reimóndez, en 2014, por A dúbida (2014); Arantza Portabales Santomé, en 2015,
por Sobrevivindo; Blanca Riestra, en 2016, por Noire Compostela (2016); e en 2017 a
obra gañadora foi A senda de sal (2017), de Francisco Javier Fernández Davila (Canido,
Vigo, 1974).
XVI Concurso Relatos de Verán. La Voz de Galicia
No ano 2000, por vez primeira, La Voz de Galicia convidou os escritores afeccionados a
que enviasen os seus relatos para seren publicados durante todos os días do mes de agosto
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na sección “Páxinas literarias”. Estas páxinas incluíron fóra de concurso unha sección
dedicada a escritores coñecidos, para daren cabida tamén á publicación por capítulos da
obra que resultara gañadora do premio “Novela por entregas”. Dende ese ano, La Voz de
Galicia e Canal Voz convocan este concurso dirixido a persoas de todas as idades con
textos inéditos, de tema libre, escritos en galego ou castelán, que deben ser enviados xunto
a unha pequena biografía con fotografía tamaño carné e os datos persoais, a La Voz de
Galicia (Avda. da Prensa, n.º 84-85, Polígono de Sabón, 15142 Arteixo, A Coruña) ou ao
correo electrónico relatos@lavoz.es. Os orixinais non poden exceder as vinte e cinco liñas
mecanografadas de corpo once (uns dous mil cen caracteres). Un xurado encárgase de
seleccionar os relatos para ser publicados ao longo do mes de agosto no xornal e na súa
páxina en liña. As persoas lectoras de La Voz de Galicia serán as encargadas de elixir
cada semana o mellor conto dos autores e autoras noveis que se publicaron durante ese
período emitindo o seu voto por medio duns cupóns diarios que aparecen no xornal. Polo
feito de participar na votación, entran nun sorteo semanal dunha selección de libros da
editorial Biblos Clube de Lectores. Existen dúas modalidades: menores de dezaseis anos
e maiores de dezaseis anos. Os premios son, para os maiores de dezaseis anos, un bono
para unha viaxe a Dublín, elixida pola UNESCO como Cidade da Literatura, para dúas
persoas, e, para os menores desta idade, unha tablet. Na edición do ano 2019, os relatos
gañadores foron Exercicio mental, de Manuela López Cea, e La niña que perdió el miedo,
de Marta García Pedreira.
Referencias varias:
- María Calvar Giráldez, “Noite de agosto”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 1
agosto 2019, p. 36.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Calvar Giráldez, titulado Noite de
agosto.
- J. David Collazo Dubra, “Á miña maneira”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 2
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por J. David Collazo Dubra, titulado Á miña
maneira.
- M.ª Manuela López Cea, “Exercicio mental”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 2
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por M.ª Manuela López Cea, titulado Exercicio
mental.
- Israel Martínez Veiga, “Clic”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 2 agosto 2019, p.
31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Israel Martínez Veiga, titulado Clic.
- Pilar Buján Jacobo, “A pequena guía”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 3 agosto
2019, p. 31.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pilar Buján Jacobo, titulado A pequena
guía.
- Manuel Iglesias Nanín, “O desencanto”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 3 agosto
2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Manuel Iglesias Nanín, titulado O
desencanto.
- Jesús Rey Modía, “A última”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 6 agosto 2019, p.
31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Jesús Rey Modía, titulado A última.
- Javier Santos, “Que sorte!”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 6 agosto 2019, p.
31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Javier Santos, titulado Que sorte!.
- Manuel Bouzamayor Riola, “Agardar na rutina”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
6 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Manuel Bouzamayor Riola, titulado
Agardar na rutina.
- Miguel Rodríguez Castillo, “Sombras no verán”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
7 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Miguel Rodríguez Castillo, titulado
Sombras no verán.
- Celestino Pérez Recarey, “Polo parque”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 8 agosto
2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Celestino Pérez Recarey, titulado Polo
parque.
- Antonio Giao Camarés, “Castañas e viño”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 8
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Antonio Giao Camarés, titulado Castañas
e viño.
- Vanesa Varela Espiñeira, “Folerpas de tinta”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 9
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Vanesa Varela Espiñeira, titulado Folerpas
de tinta.
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- David Moreno Naya, “O outono das árbores”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 9
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por David Moreno Naya, titulado O outono das
árbores.
- Carmen Sánchez Rey, “Un conto para a paz”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
10 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Carmen Sánchez Rey, titulado Un conto
para a paz.
- María Hermida Martínez, “As pegas”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 12 agosto
2019, p. 27.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Hermida Martínez, titulado As pegas.
- María Mercedes García Filloy, “O amor”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 13
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Mercedes García Filloy, titulado O
amor.
- Raquel López Cacho, “A empanada”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 14 agosto
2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Raquel López Cacho, titulado A empanada.
- Xacobe Domínguez, “Vacacións”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 15 agosto
2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xacobe Domínguez, titulado Vacacións.
- Andrea Quintáns Rey, “A viaxe”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 15 agosto
2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Andrea Quintáns Rey, titulado A viaxe.
- J. Fernando Román Alonso, “Matrimonio sabático”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, 15 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Fernando Román Alonso, titulado
Matrimonio sabático.
- Raquel Mateos Cortés, “O poder dun libro”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 17
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Raquel Mateos Cortés, titulado O poder
dun libro.
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- Enara Sánchez García, “As ideas, en perigo de extinción”, La Voz de Galicia, “Relatos
de verán”, 17 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Enara Sánchez García, titulado As ideas, en
perigo de extinción.
- María José Costa Alcalde, “Un corazón na alfombra”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, 19 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María José Costa Alcalde, titulado Un
corazón na alfombra.
- Isabel Rodríguez Rozas, “Incertidume”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 19
agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Isabel Rodríguez Rozas, titulado
Incertidume.
- Diego López Gómez, “Punto e á parte”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 20
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Diego López Gómez, titulado Punto e á
parte.
- Xan Reyes, “O perseguidor”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 20 agosto 2019, p.
31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xan Reyes, titulado O perseguidor.
- Sonia Nogueiras Santana, “O derradeiro verán”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
21 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Sonia Nogueiras Santana, titulado O
derradeiro verán.
- Andrés Pardo Carballo, “Grazas”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 23 agosto
2019, p. 27.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Andrés Pardo Carballo, titulado Grazas.
- Rafael García Ramos, “Alerta infundada”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 24
agosto 2019, p. 27.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Rafael García Ramos, titulado Alerta
infundada.
- Dolores Sánchez Leira, “O meu horario”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 24
agosto 2019, p. 27.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Dolores Sánchez Leira, titulado O meu
horario.
- Nee Barros Fernández, “Desigual(dade)”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 25
agosto 2019, p. 27.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Nee Barros Fernández, titulado
Desigual(dade).
- Pablo Nogueira Campo, “O derradeiro café en París”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, 25 agosto 2019, p. 27.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pablo Nogueira Campo, titulado O
derradeiro café en París.
- Aurora V. Varela Caabeiro, “Un galano para todos”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, 26 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Aurora Varela Caabeiro, titulado Un galano
para todos.
- Pablo Rico Giz, “A porta máxica”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 28 agosto
2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pablo Rico Giz, titulado A porta máxica.
- Oscar Martínez Rey, “Sentimentos alleos”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 28
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Oscar Martínez Rey, titulado Sentimentos
alleos.
- María Aguiar González, “Pesadelo na realidade”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
29 agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Aguiar González, titulado Pesadelo
na realidade.
- Eliana Bouzas Collazo, “Ronsel de pingas”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 29
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Eliana Bouzas Collazo, titulado Ronsel de
pingas.
- Cristina Barrio Cordeiro, “Proverbio árabe”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 29
agosto 2019, p. 31.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Cristina Barrio Cordeiro, titulado Proverbio
árabe.
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- Ramón Coira Luaces, “En busca do monte Medulio”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, 30 agosto 2019, p. 27.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ramón Coira Luaces, titulado En busca do
monte Medulio.
- Laura Estévez Fernández, “Con tódolos sentidos”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, 31 agosto 2019, p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Laura Estévez Fernández, titulado Con
tódolos sentidos.
- Estela Sande López, “Mutatio”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 31 agosto 2019,
p. 30.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Estela Sande López, titulado Mutatio.
XIII Premio Narrativa Breve Repsol
Premio convocado dende o ano 2006 polo complexo Repsol-YPF e dende 2010 pola
Fundación Repsol, en colaboración coa Consellaría de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia co fin de contribuír ao desenvolvemento da literatura
galega. Conta co apoio da Real Academia Galega, a Asociación Galega de Editores e a
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e coa colaboración da Editorial
Galaxia. Anteriormente estaba dotado dun premio de 6.000 euros, na terceira edición a
contía aumentou até os 9.000 euros e no ano 2013 até os 12.000, ademais da publicación
da obra na Editorial Galaxia. Poden concorrer todos os autores e todas as autoras que o
desexen, agás a persoa gañadora da edición anterior. Os traballos, orixinais e inéditos,
escritos en lingua galega seguindo a normativa vixente, cunha extensión entre cincuenta
e cento vinte folios deben presentarse encadernados en seis copias, mecanografados a
dobre espazo, participarase seguindo o sistema de plica e dirixirse ao Complexo Industrial
Repsol YPF (Apartado 700, 15080 A Coruña). O xurado está conformado por un
representante da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellaría de Cultura; outro
da Fundación Repsol, un da Real Academia Galega, outro da Asociación de escritoras e
escritores en Lingua Galega e un da Editorial Galaxia. En edicións anteriores o galardón
recaeu en Se algún día esta muller morta, do xornalista Miguel Sande, en 2006; Así nacen
as baleas, de Anxos Sumai, en 2007; A verdade como mal menor, de Xosé Luís Martínez
Pereiro, en 2008; Os Fíos, de Xurxo Sierra Veloso, en 2010; Microbios e outros
paquidermos, de Fernando Díaz-Castroverde Gómez, en 2011; A forma das nubes, de
María López Sández, en 2012; O derradeiro libro de Emma Olsen, de Berta Dávila, en
2013; e A diagonal dos tolos, de Santiago Lopo, en 2014; en 2015 Marcos S. Calveiro,
por Fontán (2015); en 2016 Daniel Asorey, por Nordeste (2016); en 2017, Xose Antonio
Neira Cruz, por O sono das sereas (2017); en 2018, Antón Lopo, por Extraordinario. Na
presente edición de 2019 a obra gañadora foi Diario dun enterro, de Gonzalo Hermo.
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Fomento do galego co XIII Premio Repsol de Narrativa Breve”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 30 xuño 2019, p. 38.
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Informa da convocatoria da décimo terceira edición do Premio de Narrativa Breve Repsol
2019 para escritores en idioma galego. Indica que nesta ocasión está dotaco dunha contía
económica de 12.000 euros e que poderán concorrer todos os autores que desexen
presentando unha novela cuta, inédita e escrita en galego. Fai fincapé na convocatoria do
concurso como medio de fomento do uso do galego.
- R. L., “La Fundación Repsol convoca su premio Narrativa Breve”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 30 xuño 2019, p. 11.
Recolle información sobre a convocatoria do Premio Narrativa Breve Repsol en lingua
galega e explica as bases.
- G. M. O., “Gonzalo Hermo gaña o Premio Narrativa Breve Repsol”, La Opinión, “A
Coruña”, 26 setembro 2019, p. 6.
Faise eco da concesión do Premio Narrativa Breve Repsol a Gonzalo Hermo por Diario
dun enterro. Explica que esta obra destacou pola súa sinxeleza estrutural, o seu estilo
depurado, o equilibrio entre o fondo e a forma, a veracidade doas seus diálogos e a
honestidade da súa mirada, en palabras de Berta Dávila, membro do xurado e gañadora
deste mesmo premio no ano 2013. Indica tamén que participaron case 400 obras e que o
premio consta de 12000 euros e a publicación da novela por parte da editorial Galaxia.
- Jaureguizar, “Gonzalo Hermo: ‘Antes criticábase o xeito no que vestían outros nos
funerais”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, p. 52/ El Progreso, “Vivir”,
“Cultura”, p. 42, 26 setembro 2019.
Artigo sobre Gonzalo Hermo e a obra que lle supuxo a concesión do Premio Narrativa
Breve Repsol. Contrapón a Gonzalo, o narrador, de Hermo, o poeta e explica, en palabras
do propio autor, que tentou facer unha novela que non fose de poeta, cunha historia
contada de forma liñal. Describe de forma breve o argumento de Diario dun enterro e
indica que o propio autor a relaciona co seu libro de poesía A vida salvaxe. Finalmente,
fala sobre a perda da naturalidade nos enterros.
- O. U. V., “El filólogo Gonzalo Hermo gana el premio de Narrativa Breve Repsol con la
novela ‘Diario dun enterro”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”,
26 setembro 2019.
Informa do galardón concedido a Gonzalo Hermo por Diario dun enterro. Explica que se
trata da súa primeira novela logo de tres poemarios publicados e que Diario dun enterro
nace da súa estancia en Barcelona. Indica tamén que o xurado, formado por Anxos Sumai,
Carlos Lema, Euloxio Rodríguez Ruibal, Berta Dávila e Dolores Vilavedra Fernández
concederon o galardón dotado con 12000 euros e a publicación da obra por Galaxia por
unanimidade.
- Xesús Fraga, “Gonzalo Hermo gaña o premio Repsol de narrativa con ‘Diario dun
enterro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 setembro 2019, p. 34.

1124

Faise eco da concesión do galardón a Gonzalo Hermo. Explica que é unha historia que se
basea na propia estancia barcelonesa do autor, na que reflicte distancias físicas e persoais
e describe o argumento da obra.
- Santiago Jaureguizar, “As películas que me gusta durmir no cine”, Diario de
Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 199, 29 setembro 2019, p. 8.
Menciona o premio Narrativa Breve Repsol concedido a Diario dun enterro de Gonzalo
Hermo
- Luis Montero, “Hermo recibe o XIII ‘Narrativa Breve Repsol’ en galego”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 27 novembro 2019, p. 38.
Informa do galardón concedido a Gonzalo Hermo por Diario dun enterro. No acto de
entrega, no que participaron Román Rodríguez, Arantzazu Hernánz, Francisco Castro e
o propio Gonzalo Hermo, sinalouse sobre o galardoado que “se está a consolidar como
referente das letras galegas deste século XXI”.
II Premio Viadutos de Novela
O Concello de Redondela e a súa Concellaría de Xuventude, co apoio da Editorial
Galaxia, convocan este premio para fomentar a creación e a publicación en lingua galega.
Deste xeito, o Certame de Realtos Curtos Os Viaductos, que conseguía no 2017 a súa
décimo oitava edición, e estaba considerado un galardón de referencia para os novos
narradores en Galicia (podían concorrer obras de creadores entre os 18 e os 35 anos),
convértese nun premio de novela que busca tamén o talento singular e non esquece as
súas orixes, nin os seus referentes: os viadutos ferroviarios. Poderán participar no Premio
Viadutos aqueles autores e autora maiores de 18 anos que presenten a súa obra en lingua
galega conforme ás normas ortográficas vixente. Os textos serán inéditos e totalmente
orixinais, polo que non poderán ter sido publicados nin divulgados en ningún medio físico
nin electrónico e tampouco premiados en data anterior ao fallo do xurado. Han ter unha
extensión mínima de cen (100) páxinas, tamaño folio DIN A4, fonte Times New Román
tamaño (12), interliñado dobre (2), mecanografadas por unha cara. As follas deberán estar
paxinadas. Os textos levarán escrito no encabezamento o pseudónimo da autora ou autor
e o título da obra. De cada obra achegaranse seis copias en papel impreso debidamente
encadernadas e unha en soporte dixital (pendrive) nun documento de procesador de
textos. Co texto en papel e formato dixital xuntarase un sobre pechado co nome do relato
e o pseudónimo elixido escrito por fóra que incluirá os seguintes datos: nome e apelidos
da autora ou autor, enderezo postal e correo electrónico, teléfonos de contacto, fotocopia
do DNI ou pasaporte. Os textos remitiranse en sobre ou paquete por correo postal sen
remite ou indicación que permita identificar a súa autoría, so figurará PREMIO
VIADUTOS DE NOVELA co enderezo de destino: Multiusos da Xunqueira,
Departamento de Xuventude, Paseo da Xunqueira s/n, 36800 Redondela. Concederase un
único premio en metálico, indivisible, de 3.000 euros suxeito á retención correspondente
a efectos de IRPF. O Xurado, nomeado polo excelentísimo Concello de Redondela, estará
composto por cinco persoas relacionadas co mundo da cultura, lingua e literatura galegas,
unha delas en representación da Editorial Galaxia. Actuará como secretaria/o, con voz e
sen voto, persoal técnico da Concellería de Xuventude do Concello de Redondela. O
premio adxudicarase á obra que por unanimidade, ou no seu defecto por maioría de votos
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o xurado considere merecedora do mesmo. O xurado poderá declarar o premio deserto,
para tal caso a decisión terá que adoptarse por unanimidade. A obra premiada será editada
e comercializada pola Editorial Galaxia na súa colección literaria. A Editorial Galaxia,
terá o dereito de publicación da primeira edición e reimpresións así como os dereitos
preferentes de publicación en lingua galega. Todo isto sen menoscabo dos dereitos morais
e patrimoniais da gañadora ou gañador do premio. Na primeira edición, corespondente ao
ano 2018, a obra premiada foi Os bicos feridos, de Anna R. Figueirido. Na segunda,
correspondende ao presente 2019, o xurado, integrado por María Jesús Argibay, Patricia
Árias Chachero, Iolanda Zúñiga, Malores Villanueva e Anna R. Figueiredo (gañadora da
anterior edición), decidiu premiar a novela A casa xunto ao volcán, de Xosé Ricardo
Losada. O acto de entrega do premio tivo lugar o día 23 de novembro ás 12.00 horas, no
Multiusos da Xunqueira do Concello de Redondela e nel interviñeron, ademais do
galardoado, a Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, o Director Xeral de Editorial
Galaxia, Francisco Castro, e os integrantes do xurado.
Referencias varias:
- M. T., “Ricardo Losada presenta ‘A casa xunto ao volcán”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela. Barbanza”, 26 novembro 2019, p. 32.
Informa do acto de presentación no audiotorio de Rianxo o 29 de novembro da obra A
casa xunto ao volcán, de Xosé Ricardo Losada, premiada co Premio Viaductos de Novela
2019.
- Selina Otero, “Ricardo Losada. ‘Ten que emerxer no alumnado unha mirada propia”,
Faro de Vigo, “Faro da Educación”, n.º 403, “Lecturas emocionantes”, 17 decembro
2019, p. 7.
Entrevista con Xosé Ricardo Losada, autor de A casa xunto ao volcán, logo de gañar o
Premio Viadutos de Novela.
XX Premio Vicente Risco de Creación Literaria, anteriormente coñecido como Premio
Risco de Literatura Fantástica
En 1999 o Concello de Ourense, a Fundación Vicente Risco e a Editorial Sotelo Blanco
convocaron por primeira vez este premio, concibido como homenaxe á memoria de
Vicente Martínez-Risco e do seu fillo Antón Martínez-Risco, para premiar a mellor obra
de literatura fantástica do ámbito galego. Dende o ano 2006, este galardón pasou a
denominarse Premio Vicente Risco de Creación Literaria e a el poden presentarse todo
tipo de obras de carácter literario. A súa dotación é de 6.000 euros e a publicación do
texto. A extensión dos traballos, inéditos e redactados na normativa vixente, pode variar
entre os cento cincuenta e trescentos folios. Os orixinais deben presentarse por
sextuplicado, en soporte papel (tamaño DIN-A4), mecanografados por unha soa cara e a
dobre espazo e seguindo o sistema de plica. Os traballos envíanse ao Rexistro Municipal
do Concello de Ourense. O xurado componse de cinco persoas escollidas entre
personalidades recoñecidas do mundo da literatura, unha das cales é elixida polo concello
para presidilo. En anteriores edicións foron premiadas A rosa de Borges (2000), de Xosé
Carlos Caneiro, no ano 2000; O caderno (2001), de Xabier López López, en 2001; A
embaixada do vinagre (2002), de Xosé Luís Martínez Pereiro, en 2002; O sangue dos
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camiños (2003), de Ramón Caride Ogando, en 2003; Un escuro rumor tralo silencio
(2005), de Isidro Novo, en 2005; Os mércores de Fra (2006), de Xurxo Sierra Veloso, en
2006; Para dicir abril (2008), de Xosé Vázquez Pintor, en 2007; A do vinte e un (2010),
de Hixinio Puentes Novo, en 2009; Deus xogando aos dados, de Fernando Méndez, en
2010; Olladas (2012), de Adelaida Vidal Vizcaya, en 2011; Todos os días, de Alberto
Manuel Ramos Ríos, en 2012; As escaleiras do gran hotel, de Rubén Martínez Alonso,
en 2013; e A verdade nos espellos, de Rubén Eyré, en 2014; Transición, de Pablo
Fernández Barba, en 2015; Os donos das cinsas, de Benigno Yáñez Pérez, en 2016; A
simetría das bestas, de Alberto Ramos, en 2017, e no ano 2018 quedou deserto. Na
edición correspondente ao presente ano 2019, a obra galardoada foi O anxo de Durero,
de Jorge Llorca.
VI Certame Nacional de Relatos Vigo Histórico
A Asociación de Comerciantes Vigo Histórico, coa colaboración da Editorial Elvira,
convoca este premio dirixido a maiores de idade que presenten obras en castelán ou
galego. O tema será libre pero a acción debe transcorrer na zona histórica de Vigo. Os
relatos deberán ser inéditos, orixinais, cunha extensión mínima de catro folios e máxima
de oito. Enviaranse por email a info@editorialelvira.es. Dende a IV edición o Certame de
relatos Vigo Histórico ten primeiro e segundo premio, ademais de catro accésits. Dáse un
primeiro premio (cunha dotación de mil euros) e pódense conceder até cinco accésits, un
para cada xénero narrativo (negro, erótico/romántico, fantástico/terror, humor e
costumista) onde se poden incluír os relatos. A Editorial Elvira publicará un libro co relato
gañador e os cinco accésits en caso de habelos e calquera outro relato que sexa merecente
de ser publicado. As persoas galardoadas en edicións anteriores foron: Miguel Puente
Molíns, por La casita de la rúa Real, en 2014; Julio Fernández Peláez, por La vida de un
lápiz, en 2015; Mari Carmen Pereiro Oliveira, por Nunha maleta caben todos os ventos,
en 2016; María Rodríguez Pérez, por 1972 (1º premio) e Marcos López Concepción, por
O vento e as formigas (2º premio), en 2017; Rey Falero, por Cara B (1º premio) e
Alejandro Salsé Batán, por Los flotantes (2º premio), en 2018. Na VI edición,
correspondente ao ano en curso, o xurado decidiu galardoar a Sara Barbazán Domínguez,
por Cerrado por defunción (1º premio) e Rosendo Cid Menor, por La Ventana (2º
premio). Entregáronse ademais catro accésits: un a Pilar Ortega Pereiro, por Noites de
voda (ou non); outro a Miguel Cuervo Pérez, por Memorias póstumas de un detective
idiota; outro a Julia Tomé Ortega, por O recendo do loureiro, e finalmente outro a Andrea
Costas Otero, por Felicia da Falperrra.
Referencias varias:
- M. N., “La ciudad, protagonista”, Atlántico Diario, “Vigo”, 11 abril 2019, p. 16.
Presenta a sexta edición do certame de relatos curtos “Vigo Histórico”. O prazo de entrega
de relatos é o 1 de xullo. O xurado estará formado por José Luis Mateo Álvarez, Ledicia
Costas, Antón Pulido, Bieito Contento, Concepción Varela, Jacobo Buceta, Patricia
Meira, Noelia Otero Lago e Julio Alonso. Os relatos premiados recolleranse no libro
Relatos na Rúa. Os relatos deberán ter á cidade olívica como protagonista. O primeiro
premio ten unha dotación de 1000 euros; o segundo, de 500; e catro accésits de 200 euros
cada un.
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XXXVI Premio Xerais de Novela
Convocado por Edicións Xerais de Galicia dende o ano 1984, os orixinais deben ser
presentados por sextuplicado e mecanografados a dobre espazo nos locais sociais de
Edicións Xerais de Galicia (Rúa Dr. Marañón, n.º 12, 36211 Vigo), segundo o sistema de
plica. Nas primeiras convocatorias deste premio o xurado estaba constituído por críticos
e estudosos da literatura, pero a partir de 1988, coa introdución do lema “A forza dos
lectores”, fíxose unha selección de cinco membros entre lectores en xeral, que xunto a un
secretario con voz e sen voto, que representa á editorial compoñen o xurado. Poden
concorrer persoas de calquera nacionalidade que presenten os textos inéditos e orixinais
en lingua galega, seguindo a normativa vixente. Edicións Xerais de Galicia resérvase os
dereitos de edición sobre a novela premiada en todas as linguas, coa posibilidade de ceder
tales dereitos a terceiros. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos están libres do
pagamento de dereitos de autor e o beneficiario do premio, dotado de 15.000 euros, ten
que comprometerse a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos
dereitos, recibindo cincuenta exemplares da obra publicada. En edicións anteriores os
galardóns foron para as seguintes obras: Crime en Compostela (1984), de Carlos
González Reigosa, en 1984; As horas de cartón (1985), de Lois Xosé Pereira, en 1985;
No ano do cometa (1987), de Xoán Bernárdez Vilar, en 1986; Para despois do adeus
(1987), de Xosé Ramón Pena, en 1987; O bosque das antas (1988), de Francisco X.
Fernández Naval, en 1988; Galván en Saor (1989), de Darío Xohán Cabana, en 1989; As
baleas de Eduardo Reinoso (1990), de Alfonso A. Cáccamo, en 1990; Agosto do 36
(1991), de Xosé Fernández Ferreiro, en 1991; O infortunio da soidade (1992), de Xosé
Carlos Caneiro Pérez, en 1992; O cervo na torre (1994), de Darío Xohán Cabana, en
1994; Unha noite con Carla (1995), de Aníbal Calvo Malvar, en 1995; A velocidade do
frío (1996), de Manuel García Seixas, en 1996; Manancial (1997), de Xavier Manteiga,
en 1997; Morning Star (1998), de Xosé Miranda Ruíz, en 1998; Pensa nao (1999), de
Anxo Angueira Viturro, en 1999; Expediente Artieda (2000), de Luís Rei Núñez, en 2000;
Teoría do caos (2011), de Marilar Aleixandre, en 2001; Concubinas (2002), de Inma
López Silva, en 2002; Casa Skylab (2003), de Santiago Jaureguizar, en 2003; O exiliado
e a primavera (2004), de Manuel Veiga, en 2004; Herba moura (2005), de Teresa Moure,
en 2005; Tres segundos de memoria (2006), de Diego Ameixeiras, en 2006; Cardume
(2007), de Rexina Rodríguez Vega, en 2007; O xardín das pedras flotantes (2008), de
Manuel Lourenzo González, en 2008; Sol de inverno (2009), de Rosa Aneiros, en 2009;
Periferia (2010), de Iolanda Zúñiga, en 2010; Extramunde (2011), de Xavier Queipo, en
2011; Tonas de laranxa (2012), de María Lorenzo Miguéns e Manuel Lorenzo Baleirón,
en 2012; Cadeas (2013), de Xabier López López, en 2013; Dende o conflito (2014), de
María Reimóndez, en 2014; De remate (2015), de Héctor Cajaraville, en 2015; A ira dos
mansos (2016), de Manuel Esteban Domínguez, en 2016; A arte de trobar (2017), de
Santiago Lopo, en 2017; Besta do seu sangue (2018), de Emma Pedreira, en 2018. Na
edición correspondente ao 2019, o xurado decidiu galardoar a obra titulada Shanghai a
Barcelona, de Amador Castro.
Referencias varias:
- M. N., “Nove escritores xa se atopan máis perto dos Premios Xerais”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 4 xuño 2019, p. 10.
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Informa dos finalistas aos Premios Xerais de Novela, ao Jules Verne de Literatura
Xuvenil e ao Premio Merlín de Literatura Infantil. O xurado do Premio Xerais de Novela
está formado Ana Belén Moreda, Carlos Feijoo, Helena Torres, Nuria Vil, Ana Abelenda
e Ramón Nicolás. O xurado do Jules Verne compóñeno Javier Balea, María Cerdeira
González, David Díaz Díaz, Tensi Gesteira Estévez, Olga Nogueira e Isabel Mociño
González. No xurado do Premio Merlín están Sabela Fernández Trelles, Sira González
Rodríguez, María Jesús Iglesias García, Ángel Iglesias Mariño, Andrés Meixide Gayoso
e Miguel Vázquez Freire.
- Lourdes Varela, “Fran Alonso’ A característica dos premios Xerais é a súa
heteroxeneidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 725, “Entrevista”, 6 xuño 2019,
p. V.
Entrevista con Fran Alonso, director de Edicións Xerais, na que fala sobre o Premio
Xerais de Novela e as súas orixes e sobre os Premios Merlín e Jules Verne.
- E. P., “Castro, Pedreira e Aneiros fanse cos Premios Xerais 2019”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 xuño 2019, p. 33.
Faise eco dos gañadores dos Premios Xerais 2019. O Premio Merlín de Liteartura Infantil
recaeu en Rosa Aneiros, por Xelís, o guieiro das botellas do mar, que recibiu unha
dotación de 10000 euros. O XI Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil recibiuno Emma
Pedreina por Os corpos invisbiles, galardoada tamén con 10000 euros. O Premio Xerais
de Novela, tamén coa mesma dotación económica, foi para Amador Castro, por Shanghai
a Barcelona.
- Begoña R. Sotelino, “O lucense Amador Castro gaña o Xerais de novela con ‘Shangai
a Barcelona”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 xuño 2019, p. 32.
Informa da concecisón do Premio Xerais de Novela a Amador Castro, por Shanghai a
Barcelona. Recolle tamén a gañadora da XI edición do Jules Verne de Literatura Xuvenil,
Emma Pedreira, por Os corpos invisibles e a galardoada no XXXIV Premio Merín, Rosa
Aneiros, con Xelís, o guieiro das botellas do mar.
- B. R. S., “A obra parte dunha noticia que lin hai anos en La Voz”, La Voz de Galicia,
“Premio Xerais de novela 2019”, 9 xuño 2019, p. 32.
- M. N., “Amador Castro, Emma Pedreira e Rosa Aneiros gañan os Xerais”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 9 xuño 2019, p. 11.
Informa dos gañadores nos Premios Xerais: Amador Castro, por Shanghai a Barcelona,
na categoría de novela; Emma Pedreira, por Os corpos invisibles, que recibiu o Premio
Jules Verne; e Rosa Aneiros, galardoada no XXXIV Premio Merín con Xelís, o guieiro
das botellas do mar.
- M. M., “Os Xerais póñense de longo”, La Opinión, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33.
Informa da gala de entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle
declaracións dos premiados: Emma Pedreira, Rosa Aneiro e Amador Castro.
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- Mar M., “Os Xerais póñense de longo no Museo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro
2019, p. 40.
Faise eco do acto dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle as
declaracións dos galardoados: Rosa Aneiros, Premio Merlín; Amador Castro, Premio
Xerais; e Emma Pedreira, Premio Jules Verne.
Referencias varias:
- Belén López, “Pedro Rielo. ‘Quixen recuperar o lóstrego da adolescencia”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”, “De norte a sur”, 13 xullo 2019, p. 14.
Entrevista con Pedro Rielo logo de gañar o Premio Neira Vilas de novela curta con Detrás
dos perdidos. O autor explica o argumento da obra, a presenza de heroes da súa
adolescencia e fala sobre a comparación que fixo o xurado da súa obra con Memorias dun
neno labrego.
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X.2. POESÍA
XVII Premio de Poesía Afundación
Naceu, froito dun convenio entre a entidade bancaria e o PEN Clube de Galicia, no ano
2002 co obxectivo de impulsar a edición de poesía en galego. No ano 2010, debido á
fusión de Caixanova e Caixa Galicia, pasou a denominarse Novacaixagalicia e dende
2014, logo da bancarización da caixa, pasou a denominarse Afundación. Conta coa
colaboración da Xunta de Galicia. Poden concorrer todos os poetas que o desexen,
presentando unha soa obra escrita en lingua galega segundo a normativa vixente e non
menor a seiscentos versos. O premio é indivisíbel e até agora estaba dotado de 12.000
euros, que na edición de 2013 pasaron a ser 6.000 euros. Ademais implica a publicación
da obra gañadora na colección “Arte de Trobar”, editada polo PEN Clube de Galicia e a
Afundación. Os traballos presentados teñen que ser inéditos, cunha extensión mínima de
seiscentos versos e enviarse por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo e baixo
lema e plica ao Centro Social Afundación, avenida Policarpo Sanz, n.º 24, 36202 Vigo,
Pontevedra. En anteriores edicións resultaron galardoados: en 2002 Xavier Seoane, por
Dársenas do ocaso; en 2003 María do Cebreiro, por Non queres que o poema te coñeza;
en 2004 Román Raña, por As metamorfoses do túnel; en 2005 Arcadio López-Casanova,
por Herdo do canto; en 2006 Marilar Aleixandre, por Mudanzas; en 2007 Carlos Penela
por Sombras, rosas, sombras; en 2008 Luís Valle por A caída; en 2009 Xabier Rodríguez
Baixeras por Deserto diamantino; en 2010 Emma Pedreira Lombardía por Antítese da
ruina; en 2011 Xosé Daniel Costa Currás por Monicreques; en 2012 Xosé Daniel Costa
Currás por Monicreques; en 2013 Yolanda Castaño por A segunda lingua; e en 2014 Elías
Portela por Bazar de traidores; en 2015 Miguel Anxo Fernán Vello, por Duración da
penumbra; en 2016 Olalla Cociña por Vestir a noite; en 2017 Estíbaliz Espinosa, por As
neuronas irmás; en 2018, Gonzalo Hermo, por A vida salvaxe. Nesta XVII edición, o
xurado estivo formado por Luís G. Tosar, presidente del Centro PEN; Xabier Castro,
secretario del Centro PEN; Ánxela Gracián, escritora; Branca Vilela, escritora; e María
Canosa, escritora. A obra premiada foi Os filósofos xa non brindan con cicuta, de Miguel
Sande.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, “Miguel Sande. ‘Non busco a poesía retórica, senón o sinxelo”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2019, p. 38.
Entrevista a Miguel Sande tras gañar o Premio Afundación coa obra Os filósofos xa non
brindan con cicuta. Explica a forma do poemario, con dúas partes en prosa poética e outra
en verso, e a decisión do título. Fala da poesía como forma de expresión e da presenza de
Eugénio de Andrade nun dos seus poemas.
- ECG, “Miguel Sande recolle o Premio de Poesía Afundación”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 28 novembro 2019, p. 46.
Informa da entrega do XVII Premio de Poesía Afundación a Miguel Sande por Os
filósofos xa non brinda con cicuta.
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- O.U.V., “El periodista arteixán Miguel Sande se hace con el premio de poesía de
Afundación”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”, 28 novembro
2019.
Recolle a entrega do Premio de Poesía Afundación ao xornalista Miguel Sande por Os
filósofos xa non brindan con cicuta e informa da obra gañadora da segunda edición do
premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil pola Igualdade, O País do Gran Furado,
de Xerardo Quintiá.
XVI Concurso de poesía Anomar
A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos, de Teo, convoca este galardón coa
intencionalidade de unir a experiencia, o coñecemento e a importante transmisión cultural
das persoas maiores coa ilusión e a creatividade dos máis mozos. O nome do concurso fai
alusión a unha persoa que simboliza a experiencia, a forza e a ilusión por aprender, de
superarse día a día, a señora Ramona, a persoa máis vella da asociación. Anomar é
Ramona ao revés, a cal representa a todas as persoas vellas que, coma ela, están
convencidas de que na vida se aprende cada día e que a creación literaria é unha forma
máis de expresividade e coñecemento. O concurso está dividido en tres categorías
segundo a idade: a primeira, de oito a doce anos; a segunda, de trece a dezasete; e a
terceira para maiores de dezaoito. A temática dos poemas é libre e deben ocupar entre
vinte e cen versos, escritos en galego. Pódense enviar por correo postal ao enderezo da
asociación (rúa Ameneiro, n.º 8, baixos parroquiais, 15894 Os Tilos, Teo), nun sobre sen
remite, co nome da categoría á que se presenta, que debe conter o traballo e outro sobre
pequeno onde conste o título do poema e os datos do autor. Tamén se poden entregar por
correo electrónico a arcostilos@arcostilos.org. Estabelécese un premio para cada
categoría, consistente nun lote de libros. Na edición do ano 2017, o xurado, composto por
Ánxela Fernández Rey, Chelo Suárez Muíños e Sabela Rodríguez Reino, acordou premiar
os seguntes poemas: na 1ª categoría, A Gata Saleta, do alumnado de 6º de Primaria do
CEIP Barouta (Ames); na 2ª categoría, Atrapados, de Lucía Amarelo Ginzo; e na 3ª
categoría, Alicia encadeada, de María Crsitina Rodríguez Andrade. Na XVI edición,
correspondente ao presente ano 2019, o prazo para a presentación de orixinais estivo a
aberto até o 12 de novembro.
XIII Certame de Poesía Antón Zapata García
O Departamento de Cultura do Concello de Laxe convoca este certame na honra do poeta
laxense. Poden participar todas as persoas que o desexen, de calquera procedencia, cun
máximo de tres composicións con título, escritas en galego ou en castelán. A extensión e
temática dos traballos é libre, cun mínimo de vinte versos, que deben estar inéditos e ir
asinados cun pseudónimo. Estabelécense tres categorías segundo a idade: infantil, até
once anos; xuvenil, dos doce aos vinte cinco anos; e adultos, a partir dos vinte cinco anos.
As obras deben enviarse preferentemente por correo postal ao Departamento de Cultura
do Concello de Laxe (Avda. Cesáreo Pondal, n.º 26, 15117 Laxe, A Coruña). O sobre
debe conter, xunto co poema ou poemas presentados, outro sobre lacrado cos datos
persoais do autor: nome e apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto.
O premio, un para cada unha das tres categorías, consiste nun diploma, un agasallo
institucional e un lote de libros. En 2016 os textos gañadores foron: na categoría infantil,
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O poeta da Terra Chá, de Beatriz Amado Cibreiro; na categoría xuvenil, Mar de amor,
mar de muerte, de Mariña Prieto Mato; e na categoría adulta, Canción das Laxes, de
Dolores Torrano Vicente. Na edición correspondente ao ano 2017 ac omposicións
gañadoras foron, na categoría adultos, Amnesia Temporal de Obdulio Alonso López; na
categoría xuvenil As almas que se rizan de Dario Miranda Pastoriza; e na categoría
infantil, Buscando de Camilo-Pablo Rodríguez Espasandín. Na edición correspondente
ao 2019, o premio na categoría infantil foi para Elsa Paredes Asorey, polo poema “Unha
educación en igualdade”; na categoría xuvenil, para Darío Miranda Pastoriza, polo poema
“Procurei”; e, na modalidade adulta, para Armando García Nuño, por “Todo ese
desconsuelo de celebraciones”.
XXIII Premio de Poesía Avelina Valladares
Convocado anualmente polo Concello da Estrada, xunto coa Asociación de Amas de Casa
e Consumidores, para contribuír á difusión da lírica galega, valorar o traballo dos poetas,
descubrir novos valores, preservar o cultivo da lingua galega como sinal de identificación
e diferenciación de Galicia e colaborar coa divulgación da obra da poeta estradense
Avelina Valladares, precursora, xunto ao seu irmán Marcial Valladares, do cultivo
literario da lingua galega no século XIX. Os textos, en galego e inéditos, son dirixidos,
baixo lema, por cuadriplicado, con liberdade de tema e forma, cun mínimo de trescentos
versos e un máximo de oitocentos, ao Concello da Estrada (Praza da Constitución, s/n,
36680, A Estrada-Pontevedra) xunto cun sobre pechado co nome completo, enderezo e
teléfono do autor. O premio aumentou en 2008 a súa contía a 2.000 euros. Este galardón
foi acadado en edicións anteriores por poetas como María Lado, Berta Dávila, María
Canosa, Olalla Cociña Xosé Luna Sanmartín, Helena Salgueiro Golán ou Elvira Riveiro,
entre outros. En 2015 a obra gañadora foi Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores
(2013), de Silvia Penas (Vigo, 1980); en 2016, INEM, de Rocío Leira Castro (A Pereiriña,
Cee, 1979); en 2017 As idades perdidas, de Mª Carmen Caramés Gorgal; e en 2018, No
interior do vento, de Xurxo Alonso. Na edición de 2019, o xurado, formado por Esteban
Folgar Brea, Dolores Araújo Arias, Rosalía Morlán Viéitez, David Otero Fernández e
Ana Cabaleiro López, acordou galardoar a obra Capricornio¸ do poeta vigués Ramón
Sandoval.
Referencias varias:
- S. E., “A Estrada ha convocado los premios García Barros y Avelina Valladares”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Dezo – A Estrada – Ordes”. 12 marzo 2019, p.
31.
Informa que o Concello da Estrada publicou as bases dos certames litearios que organiza
anualmente: o Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades) e o Premio de
Poesía Avelina Valladares.
- J. Casal, “O vigués Ramón Sandoval faise co Premio de Poesía Avelina Valladares”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 24 setembro 2019, p. 42.
Informa do gañador do XXIII Premio de Poesía Avelina Valladares, Ramón Sandoval
Pérez, pola obra Capricornio e indica que a entrega do galardón terá lugar o 29 de
novembro na Festa da Poesía organizada polo Concello da Estrada.
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- S. E., “Sandoval logra el premio de poesía Avelina Valladares”; El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ordes. A Estrada. Deza”, 24 setembro 2019, p. 30.
Faise eco da concesión do Premio de Poesía Avelina Valladares para Ramón Sandoval
Pérez por Capricornio. O ton pesimista dos poemas, baseado na experiencia vital e a
frescura dos seus versos foron os puntos destacados polo xurado.
III Certame de Debuxo e Poesía Avelino Díaz
Os concellos de Meira e Riotorto coa colaboración da Asociación Cultural “Avelino
Díaz”, convocaron o I Certame de Debuxo e Poesía Avelino Díaz, coa finalidade de
honrar o Poeta de Meira, de dar a coñecer a poesía de Avelino e de fomentar a creatividade
e o gusto pola poesía. Poderán partcipar todos os autores e autoras que o desexen cunha
única obra. Establécense as seguintes categorías: A) tres a oito anos B) nove a doce anos
C) trece a dezasete anos D) de dezaoito anos en adiante. Na categoría A só se poderá
participar na modalidade de debuxo e nas categorías B, C e D, só na modalidade de poesía.
Os debuxos serán de formato e temática libre. Os poemas presentaranse escritos en lingua
galega. Terán una extensión mínima de dúas estrofas ou oito versos e máxima de doce
estrofas ou cincuenta versos. Presentaranse escritos a ordenador, a dobre espazo, por una
soa cara; tamaño de letra doce, tipo “Arial”. Poderán estar ilustrados con debuxos.
Deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro concurso ou certame
literario. Serán de temática e métrica libre. O prazo de presentación de orixinais na
primeira edición rematou o 16 de marzo de 2017. O xurado, composto por Vitoria
Quiroga, Marica Campo, Xosé Otero Campo e Montserrat Vidal, seleccionou como obras
gañadoras na categoría A (debuxo), a Adrián Illanes Lema, seguido de Sara Figueiro
Portabales e Javier Núñez Fernández. O primeiro premio na B (poesía) foi para Inés
Barcia Mosquera, o segundo para Andrea Vázquez Camino e o terceiro para Sergio
Méndez Alonso, cun accésit para Xela Martínez Domínguez; na categoría C (poesía), foi
para Natalia Lema, de Vimianzo, Iria Barreiro, de Melide, e Antía López, de Lugo, foron
segunda e terceira. Na categoría de maiores de dezaoito anos (poesía), o vencedor foi
Emilio Silva Otero, por diante de Manuel Celso Matalobos, de Lugo, e Yoani Jartín, de
Meira. Na edición de 2018, resultaron galardoados na categoría A (debuxo) Daniela
Prieto, do CEIP Avelino Díaz; Enena Rívas, do CEIP Álvaro Cunqueiro, e Zoe González.
O primeiro premio na B (poesía) foi para Mara Fiallega, do CEIP de Riotorto; o segundo
para Rut Busto, do CEIP Agro do Muíño; e o terceiro para Xela Martínez, do CEIP Illa
Verde. Na categoría C (poesía), o primeiro premio foi para Jorge Moral, do Barco de
Valdeorras; o segundo para Antía López, de Lugo; e o terceiro, para Natalia González,
tamén de Lugo. Na categoría de maiores de dezaoito anos (poesía), o vencedor foi
Martiño Maseda, de Vilalba; seguido de Emilio Silva, de Lugo, e Natalia Lema, de
Vimianzo. Na edición de 2019, na modalidade de poesía, de nove a doce anos, os
gañadores foron Rut Busto, por “Mulleres”; Ionela Hotopila, por “A inmigración” e
Xavier Goméz, por “A cordilleira dos Ancares”. Na categoría C, o primeiro premio foi
para Natalia González, quedando o segundo e o terceiro premio desertos. Na categoría de
adultos, quedou en primeiro posto Natalia Lema Otero, co poema “Ninguén sabe o que
calan os amantes”; seguida de Martiño Maseda, con “Mai”; e Xosé Otero Canto con “Dor
sedoria”. O xurado concedeu un accésit a Xosé Lastra Muruais, por “Nena”.
Referencias varias:
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- M. M., “Meira y Riotorto convocan el II Certame de Debuxo e Poesía Avelino Díaz”,
El Progreso, “A Chaira”, 27 marzo 2019, p. 23.
Informa da convocatoria do certame e explica as categorías: A, para nenos de entre tres e
oito anos; B, de nove a doce; C, de 13 a 17; e D, a partir de 18 anos. Os debuxos terán
temática libre e os poemas deberán estar escritos en lingua galega e ter unha extensión
mínima de oito versos e máxima de oitenta. O prazo de entrega estará aberto até o 23 de
abril. Na categoría de adultos, o primeiro premio ten unha dotación de 300 euros; o
segundo, de 200; e, o terceiro, de 100. Nas categorías infantís, entregaranse diplomas,
lotes de libros e material escolar. O fallo darase a coñecer o 17 de maio.
- M. M., “Premiadas diez obras en el III Certame Avelino Díaz”, El Progreso, “A Chaira”,
18 maio 2019, p. 28.
Lista os premiados no III Certame Avelino Díaz. Na modalidade de poesía, de nove a
doce anos, os gañadores foron Rut Busto, por “Mulleres”; Ionela Hotopila, por “A
inmigración” e Xavier Goméz, por “A cordilleira dos Ancares”. Na categoría C, o
primeiro premio foi para Natalia González, quedando o segundo e o terceiro premio
desertos. Na categoría de adultos, quedou en primeiro posto Natalia Lema Otero, co
poema “Ninguén sabe o que calan os amantes”; seguida de Martiño Maseda, con “Mai”;
e Xosé Otero Canto con “Dor sedoria”. O xurado concedeu un accésit a Xosé Lastra
Muruais, por “Nena”.
- T. López, “La asociación Avelino Díaz premia 11 obras en su tercer concurso”, El
Progreso, “Comarcas”, 16 xuño 2019, p. 36.
Recolle información da entrega de premios da terceira edición do Certame de Debuxo e
Poesía Avelino Díaz. Na categoría de poesía, de nove a doce anos recoñecéronse os
traballos de Rut Busto Domínguez, Ionela Hotopila e Xavier Gómez López. Na categoría
de trece a dezasete anos a única premiada foi Natalia González Gómez. Na modalidade
de adultos, a gañadora foi Natalia Lema Otero, seguida de Martiño Maseda e Xosé Otero
Canto; concedéndose tamén un accésit a Xosé Lastra.
Premio de Poesía Camiño de Santiago
A Academia Xacobea, en colaboración coa Dirección Xeral de Políticas Culturais e a
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de
Galicia, e co patrocinio de Ediciones Carena, convoca o primeiro premio de poesía
Camiño de Santiago, Certame poético Faise camiño, co fin de promover e divulgar o
Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo. A obra gañadora será publicada por
Ediciones Carena. A este premio poderán concorrer todos os e as poetas de calquera lugar
do mundo cun poemario escrito en castelán ou en galego, conforme ás normativas
ortográficas e morfolóxicas establecidas, en cada caso, pola Real Academia Española e a
Real Academia Galega. Presentarase un poemario, cuxo contido oscile entre os
catrocentos cincuenta e os cincocentos cincuenta versos. O tema de fondo será “A vida
como camiño” e deberá manter un vínculo explícito ou implícito co Camiño de Santiago
dende a perspectiva do conxunto do poemario. Será outorgado un único premio dotado
con mil cincocentos euros, suxeitos ás retencións legais que resulten aplicábeis. O
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gañador ou gañadora recibirá tamén un diploma acreditativo e verá a súa obra publicada
en castelán e galego. O gañador ou gañadora recibirá dez exemplares da obra publicada.
Cada autor ou autora poderá presentar só unha obra ao concurso. O premio poderá ser
declarado deserto sempre que o xurado considere que os orixinais presentados non reúnen
a calidade suficiente. De cada obra presentaranse dous exemplares mecanografados, en
papel, tamaño folio, a dobre espazo. Os exemplares deberán ser presentados
anonimamente e enviaranse nun sobre pechado, en cuxo exterior indicarase o título da
obra, especificando: Premio de poesía Camiño de Santiago. Deberase participar segundo
o sistema de plica, incluíndo unha fotocopia do documento de identidade e unha
declaración expresa de que a obra non ten sido premiada até a data de presentación en
ningún outro certame literario, nin foi obxecto de publicación. Ademais, deberá incluír
no sobre xeral outro escrito, no que conste a conformidade do autor ou autora coa cesión
dos dereitos da primeira edición en papel e dixital, en galego e castelán da súa obra no
caso de que resulte gañadora, incluídos os de publicación, distribución e explotación. O
prazo de admisión de solicitudes abrirase o 22 de maio do 2019 e concluirá o 24 de agosto
do mesmo ano. O fallo do xurado farase público o martes 17 de setembro do 2019, e o
premio será entregado nun acto oficial que terá lugar a mediados do mes de decembro do
2019, no que estarán presentes representantes da Academia Xacobea, das institucións
colaboradoras e da editorial, así como os membros do xurado e o gañador ou gañadora.
O día concreto farase público coa suficiente antelación na páxina web da Academia
Xacobea: www.academiaxacobea.gal. O xurado estará composto por cinco
personalidades do mundo literario designadas pola Academia Xacobea, unha delas, en
representación de Ediciones Carena. Actuará como secretario do xurado, con voz e sen
voto, unha persoa designada a tal efecto. A composición do xurado darase a coñecer, con
anterioridade á súa reunión, na páxina web da Academia Xacobea:
www.academiaxacobea.gal. Non se manterá correspondencia sobre a documentación
presentada polas persoas participantes. As obras non premiadas serán destruídas unha vez
emitido o fallo do xurado, co fin de garantir os dereitos dos autores e autoras sobre a
orixinalidade da súa obra. A participación na convocatoria supón a aceptación íntegra das
bases que a regulan. Todas as incidencias non contempladas nas bases serán resoltas pola
Academia Xacobea, a cal, unha vez consultados as persoas integrantes do xurado e as
entidades colaboradoras, emitirá ditame que será inapelable. Finalmente, o premio
concedeuse a Domingo Tabuyo por As viaxes maiúsculas.
Referencias varias:
- ECG, “Presentación do I Premio de Poesía sobre o Camiño”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 23 maio 2019, p. 26.
Recolle as bases para participar no I Premio de Poesía Camiño de Santiago, que terá o
prazo aberto até o 24 de agosto.
- ECG, “Domingo Tabuyo recibe o Primeiro Premio de Poesía do Camiño de Santiago”,
El Correo Gallego, “Santiago”,18 decembro 2019, p. 26.
Informa da entrega do Premio de Poesía do Camiño de Santiago a Domingo Tabuyo por
As viaxes maiúsculas. O premiado recibiu un diploma acreditativo, 1500 euros e a
publicación da súa obra en versión bilingüe galego-castelán na Editorial Carena.
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XXXIV Premio de Poesía Cidade de Ourense
Premio convocado pola Concellaría de Cultura do Concello de Ourense dende 1980 no
que poden participar persoas de calquera nacionalidade, excluíndo aos gañadores das
cinco edicións anteriores, sempre que os traballos, orixinais e inéditos, estean escritos en
galego ou en portugués e teñan un mínimo de seiscentos versos. Deben presentarse
mecanografados a dobre espazo en exemplar sextuplicado, grampados, cosidos ou
encadernados e presentado segundo o sitema de plica. Ademais, débese incluír un sobre
pechado no que figuren os datos persoais do autor. Entregarase no Rexistro do Concello
de Ourense directamente ou por correo certificado até o 22 de abril. Os concursantes de
orixe portuguesa poden entregar as súas obras na Cámara Municipal de Vila Real nos
mesmos prazos. O concurso está dotado dun único galardón de 6.000 euros e a
publicación da obra. Entre os escritores gañadores deste certame, atópanse, entre outros
Millán Picouto, Darío Xoán Cabana, Xosé Gómez Alfaro, Xosé Carlos Caneiro, Xavier
Rodríguez Barrio, Miguel Anxo Fernán-Vello, Amadeu Baptista ou Eva Veiga. Na
edición correspondente ao ano 2017 o xurado, composto por M.ª Hercília Agarez, en
representación do Grémio literário Vila Realense, Sara Martiñá, profesora de Lingua e
Literatura; Luis González Tosar, escritor e presidente do PEN Galicia; Edelmiro Vázquez
Naval, poeta ourensán e Xurxo Alonso, gañador da edición anterior e que manda a súa
decisión por escrito; como secretaria, a técnica de Normalización Lingüística do Concello
de Ourense Mónica Fernández Valencia, con voz e sen voto, e actuando como presidenta,
a concelleira de Cultura M.ª Belén Iglesias Cortés, concedeu o premio a Joaquim
Fernando Rana Fitas, polo seu traballo Subversiva liturgia das mãos. Na edición do ano
2018, a obra gañadora foi Prender os fachos, compoñer os ósos, de Carlos da Aira e na
edición do ano en curso a obra que se galardoou foi Álbum, de María del Rosario López
Sánchez.
Referencias varias:
- Elísabet Fernández, “Charo Lopez. ‘Non me gusta facer poemas elitistas ‘Album’ é
descritivo”, La Región, “Ourense”, 6 xullo 2019, p. 10.
Entrevista a Charo Lopes, XXXV Premio de Poesía Cidade de Ourense na que fala sobre
o poemario e fala da súa evolución respecto á súa primeira obra, De como acontece o fin
do mundo, premio de poesía Fiz Vergara Vilariño no 2015.
- Lara Blanco, “El Concello creará un certamen literario dedicado a los relatos”, La
Región, “Ciudad”, 27 setembro 2019, p. 12.
Informa da presentación da obra gañadora, Prender os fachos, compoñer os ósos, de
Carlos da Aira, polo concelleiro de Cultura, Mario González, xunto con Mónica
Fernández, técnica de Normalización Lingüística. Explica tamén que para o seguinte ano,
coincidindo co centenario da Xeración Nós, se convocarán dous premios literarios de
narrativa e poesía: Risco de Creación Literaria e Cidade de Ourense e un novo de relatos.
XLIV Certame de Poesía sobre o Nadal do Concello de Begonte
Convocado polo Concello de Begonte dentro da programación cultural de Nadal. Poden
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participar todos os poetas que o desexen, con textos en galego ou en castelán. O tema dos
traballos ha ser o Nadal, dende calquera punto de vista, e é libre a construción dos poemas
e a medida dos versos. Valóranse os textos que fagan referencia a Begonte e ao seu Belén.
Concédense os seguintes premios: o Premio Begonte de Poesía, dotado de 600 euros e
unha estatuíña de Sargadelos, e un segundo premio dotado de 300 euros e unhaestatuíña
de Sargadelos. A remisión de orixinais faise por triplicado ao Centro Cultural de Begonte
(Lugo), tanto persoalmente como por correo certificado. Todos os traballos deben
presentarse con plica, facendo constar dentro dela os datos persoais da autora ou autor.
No 2016 os gañadores foron Xesús ficou espidiño, de Xosé Otero Canto de Lugo, primeiro
premio; Bo nadal, presentado por Baldomero Iglesias Dobarrio, de Mero, segundo
premio; mención de honra aos poemas: Sonetos por la rosa de los vientos, a Dios recién
nacido en Begonte, de Antonio-Esteban González Alonso (León); e Navideñas, gloria y
paz..., presentado por Jesús Rial Ferreiros (O Pino). Na edición correspondente ao ano
2017 gañou o certame Xesús e o Malabarista, presentado por Xosé Otero Canto de Lugo.
O segundo premio foi para Cántiga de Viaxeiros, presentado por Laura López Esteban,
de Lugo. Ademais, e pola calidade dos traballos presentados, concedeuse cadansúa
mención de honra, con estatuíña de Sargadelos, aos poemas: Nadal de agora e sempre,
de Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero); Panxoliñas ó Belén de Begonte, presentado por
María Felicidad Roca Coira; e Viva la Navidad, presentado por Lázaro Domínguez
Gallego. Na edición correspondente ao ano 2019, Xosé Otero Canto obtivo o primeiro
premio con Crónica e Beria; María do Cebreiro, o segundo, con Begonte; e Juan Lorenzo
obtivo mención de honra con Tiempo de Navidad.
Referencias varias:
- M. M., “Xosé Otero Canto gana el Certame Nacional de Poesía del belén de Begonte”,
El Progreso, “A Chaira”, 17 xaneiro 2019, p. 21.
Faise eco dos galardóns concedidos no Certame Naional de Poesía do belén de Begonte.
O primeiro premio foi para Xosé Otero canto e o segundo para Laura López Esteban.
- C. P. R., “La entrega de premios de los concursos del belén despide 2 meses de actos”,
El Progreso, “A Chaira”, 26 xaneiro 2019, p. 18.
Faise eco do acto de entrega dos premios dos certames de poesía, xornalismo, debuxo
infantil e arte.
XXII Concurso de Poesía Concello de Carral
Concurso de poesía organizado polo Concello de Carral dende 1997 ao que poden
concorrer autores e autoras maiores de idade, con traballos orixinais e inéditos, cunha
extensión mínima de cincocentos versos, escritos en galego e baixo un lema, dotado dun
único galardón de 1.200 euros, que na edición do ano 2008 ascendeu a 2.000 euros, e a
posibilidade de publicación da obra gañadora na colección de poesía da editora Espiral
Maior. Os traballos entréganse por triplicado, mecanografados a dobre espazo por unha
soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e coas páxinas numeradas. Cada
copia dos traballos preséntase na Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da
Cultura, rúa de Paleo, n.º 17, 15175 Carral, A Coruña) cunha portada na que figuren o
título da obra e participando segundo o sistema de plica, engadindo tamén copia do DNI.
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En anteriores edicións foron premiados: en 1997, Fernando Díaz-Castroverde por Camiño
de píntegas; en 1998, Rafael Lema por Atlántica; en 1999, Rafa Villar por Días de
Sherezade; en 2000, Lucía Novas por Epiderme de estío; en 2001, Baldo Ramos por A
árbore da cegueira; en 2002, Eduardo Estévez por Derrotas; en 2004, Xurxo Alonso por
Breviario de Aldemunde; en 2005, Marcos S. Calveiro por Cartas do terceiro día; en
2006, Isidro Novo por Esteiro de noites falecidas; en 2007, Xosé Luís Mosquera Camba
por Nadja c’est moi; en 2008, Paulino Peña Álvarez por Gramática da afirmación; en
2009, Eli Ríos por Nós escoitando o badalo de marienplatz; en 2010, Miro Villar por As
crebas; en 2011, Emma Pedreira por Libro das mentiras; en 2012, Roi Vidal Ponte por
Teatro; en 2013, Dores Tembrás por Cronoloxía da urxencia; e en 2014, Oriana Méndez
por O que precede a caída é branco; en 2015, Soño e vértice, de Eva Veiga; en 2016,
Modesto Fraga, por Devalar sen pel; en 2017, Xosé Luis Mosquera Camba, por Das
árbores tropicais e do amor; e en 2018, Xabier Cid por As bicis. Na edición de 2019, o
xurado formado por Armando Requeixo, Inma Otero e Xabier Cid, coa presidencia da
concelleira de Cultura de Carral, Margarita Ramilo, decidiu que o gañador fose Xurxo
Alonso, coa obra En luz escrita.
Referencias varias:
- O. B., “O vilagarcián Xurxo Alonso gaña o XXII Certame de Poesía ‘Concello de
Carral”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 17 maio 2019, p. 6.
Indica que Xurxo Alonso foi o gañador do XXII Certame de Poesía Concello de Carral
con En luz escrita, logo de impoñerse tamén no 2004 co libro Breviario de Aldemunde.
O xurado destacou “a súa sólida arquitectura, a forza intensional do conxunto e a
admirábel estratificación conceptural do discurso, inzado de citas, homenaxes e
intertextualidades que entroncan este texto coa mellor tradición galega e foránea”.
Lembra que a dotación do premio son 3500 euros e a publicación da obra na colección de
poesía de Espiral Maior.
- Clara Aldán, “De letras y cortometrajes”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, 18 maio 2019, p. 18.
Felicita a Xurxo Alonso, que gañou por segunda vez o Certame de Poesía Concello de
Carral.
- Miguel Anxo Fernán Vello, “Xurxo Alonso, pintor e poeta”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 23/El Progreso, “Opinión”, p. 29, “Madia leva”, 8 xuño2019.
Na súa columna de opinión, faise eco do galardón recibido por Xurxo Alonso no XXII
Premio de Poesía Concello de Carral polo libro En luz escrita.
XII Certame de Poesía do Concello de Mugardos
A Concellaría de Cultura do Concello de Mugardos convoca este certame de poesía en
galego con motivo do Día da Poesía (21 de marzo). Contaba coas modalidades de maiores
de dezaoito anos e menores de idade e no ano 2013 pasou a ter tres categorías: até os doce
anos, de trece a dezasete anos e maiores de idade. Os traballos deben ser orixinais,
inéditos e estar escritos en lingua galega, cunha extensión máxima dun folio de DIN-A4
1139

por unha cara e o corpo de letra catorce a dobre espazo. Diríxense por duplicado e
seguindo o sistema de plica a esta concellaría do Concello de Mugardos (Avda. de
Galicia, n.º 45, 15620 Mugardos, A Coruña) durante o mes de febreiro. O galardón
consiste en vales para mercar libros por valor de 40, 60 e 100 euros segundo a categoría.
Na edición correspondente ao ano 2017 o xurado decidiu conceder o premio da categoría
até doce anos, inclusive a Martín Pazos Ocampo, por A vida, cunha mención especial a
Blanca Gago Suárez, por A música na vida; na categoría de trece a dezasete anos,
inclusive o premio foi declarado deserto; na categoría iguais ou maiores de dezaoito anos,
o gañador foi Alberto Font Gallardo, por Escolio aos xustos, cunha mención especial a
José Ramón Sánchez Varela, por Queiroas. A entrega de premios foi o sábado, 25 de
marzo no Salón de Plenos do Concello de Mugardos. Na edición do ano 2019, o prazo de
entrega de poesías está aberto até o 28 de febreiro.
XLV Certame Literario do Excelentísimo Concello de Vilalba
Co fin de estimular e potenciar a creación poética galega, o Concello de Vilalba convoca
este certame. En edicións anteriores concedíanse dous premios dotados de 3.000 euros e
1.000 euros, xunto cunha flor natural e un diploma. Na presente edición consta dun único
premio indivisíbel de 7000 euros, flor natural e diploma. As obrigacións fiscais que se
deriven do premio serán responsabilidade única do autor ou autora. Ademais, a obra
gañadora é publicada por Alvarellos Editora. Poden concorrer todos os autores de
calquera nacionalidade e condición que presenten orixinais e inéditos, de extensión
mínima de cincocentos versos e tema libre, escritos en galego. Os orixinais preséntanse
por quintuplicado mecanografados a dobre espazo e envíanse, xunto cun sobre cos datos
persoais do autor e unha breve biografía, ao Concello de Vilalba (Praza da Constitución
n.º 1, 27800 Vilalba, Lugo). Na edición correspondente ao ano 2017 o ditame do xurado
difundiuse nos medios de comunicación o 22 de agosto e o acto de entrega tivo lugar o
30 de agosto, coincidindo coas festas patronais de San Ramón e Santa María. O xurado,
formado por Darío Villanueva, presidente da Real Academia Española; Ramón Villares,
presidente do Consello da Cultura Galega; e Fidel Fernán-Vello, director de Radio
Principal-Vilalba e Monforte, José Antonio Pita Paz, concelleiro de Cultura do Concello
de Vilalba; xunto a Xulio Xiz, escritor e xornalista que actua como secretario, concedeu
o primeiro premio a Emma Pedreira Lombardía por Antídoto. No 2018 galardoouse a
Aleixandre Lago Barciela, por Cartafol de Miraxes. O gañador da XLV edición,
correspondente ao ano 2019, foi Miguel Barrera, pola obra Poema das aves (Capítulo II:
Agora). O xurado estivo presidido pola alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro e integrado por
expertos no eido literario: Darío Villanueva Prieto, Ramón Villares Paz, Fidel Fernán
Bello e Xulio Xiz Ramil.
Referencias varias:
- S. I., “O Certame Literario vilalbés pecha o prazo de inscrición o día 15 de xullo”, El
Progreso, “A Chaira”, 13 xuño 2019, p. 24.
Recorda o prazo para a presentación de traballos para o XLV Premio de Poesía do
Certame Literario do Concello de Vilalba e recolle as bases e a dotación económica.
- C. P. R., “Barrera gana el XLV Certame Literario con una fusión de historia local, cine
y poesía”, El Progreso, “A Chaira”, 21 agosto 2019, p. 24.
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Informa do galardón concedido a Poema da rúa das aves, escrito por Xosé Miguel
Barrera. Explica que o poemario se estrutura en sete secuencias e conta a historia tráxica
da gata Non-nata, de cuxas crías se encargan as aves.
- Moncho Paz, “Miguel Barerra. ‘O meu libro é unha homenaxe aos poetas da Terra Chá”,
El Correo Gallego, “ECG Dominical”, “Entrevista”, 25 agosto 2019, p. 5.
Entrevista con Miguel Barrera logo de gañar o XLV Certame Literario de Vilalba na que
repasan a traxectoria do poeta e na que fala sobre a súa evolución como escritor. Faise
mención a Barrera como “figura da contracultura” e ós seus títulos Loita de silencio, A
Árbore do desespero,e Poemas do tempo silenciado. Cita ós autores da Chaira que
influíron na súa poesía: Manuel María, Agustín Fernández Paz e Xosé Luís García Mato.
IV Premio de Poesía Díaz Castro
Certame convocado polo Concello de Guitiriz para honrar a memoria do seu ilustre poeta
e contribuír á promoción da poesía galega. Poderán concorrer a este certame as persoas
que envíen traballos en lingua galega, orixinais e inéditos, de temática libre e cunha
extensión mínima de cincocentos versos. Os participantes deberán enviar catro
exemplares da obra ao enderezo do Concello de Guitiriz. O prazo de entrega rematou o
31 de decembro de 2015. Habería un único e indivisíbel premio de 2.000 euros. O premio
inclúe, ademais, a publicación da obra gañadora por Edicións Espiral Maior. Na edición
correspondente ao ano 2017, o xurado, integrado por Ánxela Gracián, Miguel Anxo
Fernán Vello e Armando Requeixo, premiou Xurxo Alonso, por Oracións profanas. Na
edición do ano 2018, a obra gañadora foi A traxedia da arquitectura, de Xosé Luís
Mosquera. No ano 2019, non se convocou.
Referencias varias:
- C. P. R., “Xosé Luís Mosquera gaña o IV Premio Díaz Castro con ‘A traxedia da
arquitectura”, El Progreso, “A Chaira”, 23 febreiro 2019, p. 19.
Informa que o xurado formado por Ánxela Gracián, Anxo Fernán Vello e Armando
Requeixo premiou a obra A traxedia da arquitectura, de Xosé Luís Mosquera na cuarta
edición do certame. Tamén recolle a presentación da obra gañadora na terceira edición,
Oracións profanas, de Xurxo Alonso.
XX Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores
Convócao o Concello de Mondoñedo, en colaboración coa Área de Cultura da Deputación
Provincial de Lugo, co afán de estimular a creación poética entre a mocidade. Poden optar
a este premio todas as persoas, de idade non superior a trinta anos, que presenten poemas
orixinais e inéditos non premiados, escritos en galego, de tema e metro libre e cunha
extensión máxima de cento cincuenta versos. Os orixinais deben enviarse en DIN-A4
mecanografados a dobre espazo cun lema e plica en sobre pechado, onde conste o lema,
o título da obra, os datos persoais e unha breve nota biográfica do autor. A entrega dos
traballos realízase no Concello de Mondoñedo (Praza do Concello, n.º 1, 27740
1141

Mondoñedo, Lugo). Conta cos seguintes galardóns: un primeiro premio de 1.500 euros,
un segundo de 600 e un terceiro de 300, ademais dunha placa e diploma para todas as
persoas galardoadas. En 2015 os gañadores foron: Mateo Buján con Ti víchesme o outro
día; Antía Juncal con Turxencia na pel; e o terceiro premio para Raúl Costas Pereira con
Actualidade. O acto de entrega dos galardóns tivo lugar o 19 de novembro. En 2016: Alba
Sánchez Ares, con De Ela; Tamara Andrés Padín, de Poio, O suicidio da camelia. Daniel
Irimia Yáñez, de Cospeito, por su obra Resoar de amor e morte. Na edición de 2017 o
primeiro premio foi para María Belén Senín Santiago, por A Culpa; o segundo premio,
recaeu na obra Transgredir a alma de Iris Carro González; e o terceiro premio acadouno
Héctor Acebo Bello coa obra A carriola do merlo. No 2018, o primeiro premio foi para
Berta Dávila, por Limiar; o segundo, para Alexandre Fernández, por Crónica dunha
devastación en cinco minutos; e o tereceio para Laura López, por Renacer. Na edición de
2019 o primeiro premio acadouno Lois Alcayde Dans con Anoar; o segundo, Aleixandre
Lago por Unha luz de eclipse e o terceiro recibiuno Isolda Comesaña polo poemario Son
da estirpe de Luperca.
Referencias varias:
- M. A. N., “A entrega do Díaz Jácome a Xián Lois Alcayde enche de poesía galega
Mondoñedo”, El Progreso, “A Mariña”, 2 decembro 2019, p. 12.
Informa da entrega de premios do vixésimo Certame de Poesía Díaz Jácome para novos
creadores que tivo lugar en Mondoñedo. O gañador desta edición foi Xián Lois Alcayde
Dans, co poemario Anoar, obra que trata sobre a deshumanización. O autor recibiu un
premio de 1500 euros. O segundo premio, dotado con 600 euros, recibiuno Aleixandre
Lago, por Unha luz de eclipse. A terceira galardoada foi Isolda Comesaña, que recibiu
300 euros por Son da estirpe de Luperca. No acto de entrega, varios galardoados con este
premio ofreceron un recital: Aleixandre Lago, Anxo Mena, Ramón Caamaño, Lucía
Barrera, Daniel Irimia, Oliver Escobar, Jesús Castro, Noelia Sánchez, Alba Sánchez, Iris
Carro, Antía Juncal, Francisco Javier Paredes, Fátima Núñez, Xacobo Casal e Laura
López. A alcaldesa de Mondoñedo destacou a publicación da antoloxía deste premio
dende 2000 a 2018, Versos fideis.
I Certame de Poesía Eduardo Pondal
Concurso organizado polo Concello de Ponteceso co gallo de estimular a creatividade
literaria e de honrar a memoria de Eduardo Pondal. Ao certame poderán concorrer todos
os autores e autoras que presenten unha obra de temática libre orixinal e inédita en galego,
cunha extensión mínima de 400 versos e máxima de 1000 versos, en letra times, corpo
12, tamaño DIN A4. Os traballos presentaránse de xeito anónimo, co título da obra e
pseudónimo, achegando nun sobre pechado achegaranse o título, o lema, o nome, o
enderezo, o teléfono, unha fotocopia do DNI e un breve currículum do autor ou autora.
As obras enviaranse facendo constar no sobre “Certame Literario. Premio de Poesía
Concello de Ponteceso. Eduardo Pondal” ao enderezo “Medulia Editorial. Apartado do
Correos 1320. A Coruña” antes do 1 de maio de 2019. A dotación é de 500 euros e o
xuradao dará a coñecer a súa resolución o Día das Letras Galegas. A obra gañadora será
publicada por Medulia Editorial e o autor recibirá 25 exemplares. O autor ou autora
deberá facer constar en edicións posteriores que a súa obra foi premiada neste certame.
Os orixinais non premiados poderán devolverse aos seus autores sempre que o soliciten
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no prazo máximo dun mes á resolución do certame. Nesta primeira edición, o xurado,
formado por Luciano Rodríguez Gómez, Teresa Seara Domínguez, Montserrat Yoldi
Sanmarín, Miguel Anxo Mato Fondo, Xulio López Valcárcel e Diana Varela Puñal,
deciciu que a obra gañadora fose Da casa, do mar e das ausencias, de Carme Caramés.
V Certame literario de Poesía Eucarística e Microrrelato Corpus
Concurso organizado pola Diocese de Lugo e o Lucense Eucharisticum Centrum no que
poden participar todas as persoas que o desexen con composicións escritas en castelán ou
en galego, unha soa ou varias, cunha extensión mínima de cincuenta versos e máxima de
douscentos versos. Consta de tres categorías diferenciadas: Categoría infantil (ata quince
anos), Categoría xuvenil (ata dezaoito anos) e Categoría adultos (maiores de dezaoito
anos), con premios dos 250 aos 600 euros. Na categoría de adultos recibiu o primeiro
premio Carlos Pérez Sánchez, con Cántico Eucarístico, e o segundo premio foi para
Feliciano Ramos Navarro, por Alegoría Eucarística. Na categoría infantil, o primeiro
premio recibiuno Carmen Daporta Cendán, por O Corpus Lucense, e o segundo foi para
Isabel Caeiro Mariño, por Santísimo Sacramento de Lugo.
XXXII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Convocado anualmente polo Concello de Dodro, coa colaboración da Deputación
Provincial da Coruña, dende 1988 para contribuír á reafirmación da lírica galega, tan
importante na historia cultural de Galicia, e honrar a memoria do poeta que lle dá nome
ao certame. Poden concorrer todas as persoas que o desexen, sempre que as obras coas
que participen estean escritas en lingua galega, sexan orixinais, de temática libre e teñan
un mínimo de cincocentos versos e un máximo de oitocentos. Así mesmo, as obras deben
ir cun lema no exterior da plica, onde se inclúen os datos persoais do autor. Remítense
catro exemplares ao Concello de Dodro, rúa Tallós, n.º 32, 15981 Dodro, A Coruña.
Estabelécese un único e indivisíbel premio de 2.300 euros e a publicación da obra pola
editorial Sotelo Blanco, sendo publicada anteriormente na colección de poesía “Eusebio
Lorenzo Baleirón” de Ediciós do Castro. O Concello de Dodro resérvase os dereitos desta
primeira edición e, a partir da segunda, a obra pasa a ser propiedade do seu autor, quen,
en sucesivas edicións, debe facer constar a condición de ser premiada con este galardón.
O xurado é designado polo Concello de Dodro entre personalidades de Galicia vinculadas
á poesía e á crítica literaria. En anteriores convocatorias os galardóns foron para Xosé
Manuel López Ardeiro en 1988 por O matiz esmeralda na sombra; Gonzalo Navaza en
1989 por Fábrica íntima; Xavier Rodríguez Barrio en 1990 por Alba no muro; Helena
Villar Janeiro en1991 por Nas hedras da clepsidra; Palmira González Boullosa en 1992
por Asoladamente, o teu nome; Xabier Cordal en 1993 por Fruto do teixo; Xosé Manuel
Millán Otero en 1994 por As palabras no espello; Xosé Miranda en 1995 por Amantes e
viaxeiros; Isidro Novo en 1996 por Dende unha nada núa; Emma Couceiro en 1997 por
As entrañas horas; Estevo Creus en 1998 por Teoría do lugar; Emma Pedreira en 1999
por Grimorio; Carlos Penela en 2000 por Acaso o inverno; Xosé Lois Rúa en 2001 por O
tránsito da auga; Eduardo Estévez en 2002 por Caderno apócrifo da pequena defunta;
María Comesaña Besteiros en 2003 por Zoonose; Lupe Gómez en 2004 por Azul
estranxeira; Mariña Pérez Rei en 2005 por Fanerógama; Rafa Villar en 2006 por
Escoración dos días; Nieves Soutelo en 2007 por Código poético; Xabier Xil Xardón en
2008 por Cando menos, a derrota; Xosé Daniel Costas Currás en 2009 por Conservas;
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Luís Valle Regueiro en 2010 por Palabras, palabras e palabras; Isaac Fernández
Fernández en 2011 por Con gume de folla húmida; Serxio Iglesias en 2012 por Viaxe ao
interior da fenda; Cristina Ferreiro en 2013 por As paisaxes eléctricas; Ramón Neto en
2014 por Zonas de tránsito.Xerardo Quintiá en 2015 por Fornelos & Fornelos, segunda
fundación; en 2016 Ramón Blanco Fernández, por Se pedra na brétema. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado premiou a Estevo Creus, por O lugar que non hai,
un galardón que xa conseguira en 1998 con Teoría do lugar. No ano 2018, disitinguiuse
a Carlos Penela, por Ese tépedo vento que pasa sobre o mundo. Na edición
correspondente ao ano 2019, a obra galardoada foi Voz do arqueiro, de Antón Blanco
Casás.
Referencias varias:
- Sol Elvira, “Dodro dará a coñecer o día 14 o gañador do Lorenzo Baleirón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Deza. Arzúa. O Sar”, 6 decembro 2019, p. 32.
Dá conta que o Concello de Dodro xa ten todo preparado para a entrega do trixésimo
segundo Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón e que o día 14 dese mesmo mes se
fará público o nome do gañador. Indica que as actuacións do programa se darán a coñecer
nun rolda de prensa que terá lugar o 11 de decembro na Libraría Couceiro e na que
participarán Xoán Xosé Vicente, Xabier Castro, Antón Lopo e Manuel Lorenzo Baleirón.
O 15 decembro presentarase a ruta Os días olvidados, que percorre os lugares nos que
viviu Eusebio Lorenzo Baleirón. Finalmente, repasa a bibliografía de Eusebio Lorenzo
Baleirón.
- S. E., “Dodro falla hoxe o premio de poesía Lorenzo Baleirón”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Deza. Ordes. Melide. Arzúa”, 14 decembro 2019, p. 30.
Informa da xuntanza do xurado para decidir a obra gañadora do Premio Eusebio Lorenzo
Baleirón, que se entregará o sábado 21 de decembro. Logo do fallo, realizarase unha
ofrenda floral e un recitado de poemas de Eusebio Lorenzo Baleirón.
- S. E., “A obra ‘Voz do arqueiro’ de Antón Blanco gaña o premio Eusebio Lorenzo
Baleirón”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Deza. A Estrada. O Sar”, 15
decembro 2019, p. 32.
Dá conta que o poemario Voz do arqueiro de Antón Blanco Casás foi elixido polo xurado
como o gañador do XXII Premio Eusebio Lorenzo Baleirón e indica que o acto oficial da
entrega do premio se realizará o 21 de decembro. Indica que o fallo se deu a coñecer logo
da tradicional ofrenda floral e recitado de poemas a Eusebio Lorenzo Baleirón no
cemiterio de San Xián de Laíño. O xurado loa desta obra o coidado léxico, a construción
e a sintaxe.
II Concurso de Poesía Florencio Delgado Gurriarán
O Concello de Vilamartín de Valdeorras coa subvención da Deputación de Ourense e en
cooperación coa Comisión de Planeamento do Proxecto As Letras de Florencio convoca
o premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán. Dentro dos actos de homenaxe ao autor
e de difusión de súa figura e obra ponse en marcha esta iniciativa co gallo de fomentar a
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escrita en lingua galega así como a divulgación dos seus autores e autoras. É obxecto das
presente bases a concesión dun premio-subvención aos gañadores do concurso “I Premio
de Poesía Florencio Delgado Gurriarán”. O concurso resolverase nun único premio de
3000 euros mais a publicación da obra no formato que o Proxecto As Letras de Florencio
e o Concello de Vilamartín consideren. O importe do premio enténdese íntegro e, polo
tanto, suxeito a retencións a conta, derivadas da aplicación do imposto sobre a renda das
persoas físicas. Os textos presentados deberán estar escritos en lingua galega. Os textos
presentaranse mecanografados en folios tamaño DIN A 4 a dobre cara. Entregaranse seis
copias da obra co formulario de inscrición correctamente cuberto, no caso de presentación
física a través de Rexistro ou Correo Postal. Os orixinais presentados deberán ser textos
orixinais e inéditos, cun mínimo de trinta versos e un máximo de douscentos versos.
Poden presentar escritos persoas de calquera nacionalidade, agás aquelas que xa foran
premiadas nas cinco anteriores convocatorias. Cada persoa pode presentar máis dun texto
a concurso, sempre e cando cumpra os requisitos aquí descritos. O Concello de Vilamartín
de Valdeorras considera o premio un adianto polos dereitos de autoría e resérvase o
dereito de publicación da primeira edición en papel do texto seleccionado, así como dos
cinco finalistas, cunha tirada duns mil exemplares dos cales a persoa gañadora recibirá
cincuenta exemplares. Transcorridos dous anos ou ao finalizar a tirada inicial de
publicación os autores quedan libres para contratar futuras edicións. Os traballos non
premiados serán gardados no arquivo para posíbeis traballos de análise e investigación,
máis nunca para a súa publicación sen permiso previo (asinado no mesmo ano natural) ás
persoas propietarias. Serán publicados xunto ao gañador as cinco obras finalistas, baixo
as mesmas condicións e cesións de dereitos que o texto gañador, xa descritas. No caso de
ser premiado, o gañador comprométese a declarar baixo a súa responsabilidade o carácter
inédito e non premiado da súa obra; así como o seu total sometemento ás bases do
concurso. O/a gañador/a acepta pórse a disposición da organización do concurso para a
promoción e difusión do premio e da obra inédita. A persoa gañadora autoriza o
tratamento de dados persoais e a súa inclusión nun ficheiro xestionado polo Concello de
Vilamartín de Valdeorras cunha finalidade estatística. A inscrición no concurso
realizarase preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado
dispoñíbel na páxina do proxecto (https://asletrasdeflorencio.gal/premio-de-poesia).
Opcionalmente poderanse presentar a inscrición presencialmente en calquera dos lugares
e rexistros establecidos na norma reguladora do procedemento administrativo común ou
ben a través do correo postal. No caso de elixir a opción de correo postal ou a través de
rexistro, o sobre debe conter seis copias e un sobre aparte co formulario de inscrición e
máis un documento de identificación (DNI, Pasaporte, Tarxeta de residencia ou similar)
e deberá ser enviado ao seguinte enderezo coa indicación: I Premio de Poesía Florencio
Delgado Gurriarán. O prazo improrrogábel de presentación dos textos será até o 15 de
setembro de 2018 seguindo as indicacións xa explicadas. A convocatoria ao premio queda
aberta o mesmo día da súa publicación. O xurado do Premio será nomeado pola Comisión
de Planeamento do Proxecto As Letras de Florencio e estará integrado por personalidades
da literatura galega e a persoa gañadora do ano anterior (vixente a partir deste ano) amais
do Irmán Maior da Irmandade de Florencio Delgado Gurriarán, neste ano Anxo Baranga.
A publicación dos membros do xurado farase un mes despois da publicación das presentes
Bases do Concurso. O xurado resérvase o dereito a declarar nulo o concurso no caso de
que os textos presentados non reúnan méritos suficientes ou que os textos non cumpran
as normas establecidas. O fallo do Xurado producirase, salvo causa debidamente
xustificada, o 29 de setembro do ano en curso. O fallo do Xurado farase público na web
municipal www.vilamartindevaldeorras.es, na páxina web asletrasdeflorencio.gal, sen
prexuízo de que se poida comunicar a través doutras canles de comunicación. A partir da
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data de publicación do fallo, os autores que fosen propostos terán que presentar, no prazo
máximo de 10 días naturais, escrito no que comuniquen a súa aceptación conforme ao
modelo previsto no anexo I. En caso de non aceptar dentro do referido prazo quedará sen
efecto o premio proposto, pasándose a premiar ao seguinte mellor clasificado. O fallo do
Xurado deberá ser aprobado por resolución de Alcaldía, que resolverá o procedemento
previa comprobación de que o premiado se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias
co Concello e previo ditame da Comisión correspondente. Na edición do ano 2019, o
xurado do Premio Florencio Delgado Gurriarán formado por, Xulio Pérez Veiga, Pilar
Pallarés García, Francisco García Macías, Ramón Nicolás Rodríguez, Jorge Moral Vidal
e Débora Álvarez Moldes como secretaria, declarou finalistas as seguintes obras: Das
Kapital, de Rafa Vilar; Sen menosprezar aos caniches, de Beatriz Martínez-Sayanes de
Saá; Adolescencia en segunda persoa, de Roberto Rodríguez González e Vinte,
desolación¸de Raúl Gómez Pato, resultando esta última, Vinte e desolación, a gañadora
do certame.
Referencias varias:
- J. C., “El Florencio Delgado de poesía ya tiene cartel”, La Región, “Valdeorras”, 22
agosto 2019, p. 29.
Informa da convocatoria do II Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán, que xa
conta con cartel para a presente edición.
- S. N., “Poesía para honrar a Florencio Delgado”, La Región, “Zonas vivas”, “Vilamartín
de Valdorras”, “Cultura”, 11 outubro 2019, p. 6.
Informa da convocatoria do II Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán, que abriu
o prazo de recepción de textos o 3 de outubro e explica as bases do certame.
XXIII Certame Francisco Añón de Poesía
Convocado polo Concello de Outes e organizado pola Oficina de Información Xuvenil
deste concello coa intención de fomentar os valores da creación literaria en galego da
xente nova e promover aspectos vinculados co pensamento do ilustre escritor. No ano
2008 estabelecéronse cinco categorías: A) para nenos de seis a sete anos cun premio dun
vale de 90 euros en libros e a publicación da obra; B) para os de oito a nove anos cun
premio dun vale de 120 euros en libros e publicación do poema; C) para os nenos de dez
a once anos cun premio dun vale de 150 euros en libros e publicación do poema; D) para
os mozos de doce a catorce anos cun premio dun vale de 180 euros en libros e publicación
do poemario; E) para mozos de quince a dezasete anos cun vale de 230 euros e publicación
da obra; e F) para os maiores de dezaoito anos cun cheque por valor de 1.000 euros e
publicación da obra. En todas as categorías considerouse a posibilidade de conceder un
accésit. Nas modalidades E e F estabeleceuse unha extensión mínima de cento cincuenta
versos. Os orixinais debían ser presentados baixo o sistema de plica engadindo unha copia
do DNI. Os traballos entregáronse na Casa da Cultura (Avda. de San Campio, s/n, 15230
Outes). Na edición correspondente ao ano 2017 presentáronse catrocentas dez obras, e a
gañadora foi Ana Belén Varela Miño, de Narón, por Asombrario. O prazo de presentación
para a edición de 2019 é o 3 de abril e os gañadores anunciaranse o 17 de maio.
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XXXIII Premio de Poesía Feliciano Rolán
Certame convocado pola Agrupación Cultural Guardesa e patrocinado polo Concello da
Guarda, ao que poden presentarse poetas de calquera nacionalidade, con poemas orixinais
e inéditos de temática e forma libre, escritos en galego ou castelán. Cada concursante
pode enviar un máximo de dous poemas por quintuplicado, cunha extensión entre trinta
e cen versos, ao apartado de correos 3, 36780, A Guarda (Pontevedra). Estabelécense tres
premios dotados de 360, 120 e 60 euros respectivamente e unha placa conmemorativa,
ademais da concesión dun accésit. Na edición correspondente ao ano 2017, o xurado,
composto por Chuny Vázquez Vicente, poetisa e pintora; Gloria Inés Vázquez Castro,
mestra de Educación Primaria; María Soledad Diz Amil, licenciada en Xeografía e
Historia e bibliotecaria do Concello da Guarda; Florentina Andrés Álvarez, profesora e
doutora en Ciencias Políticas, e Fátima Pérez Sobrino, licenciada en Filoloxía Hispánica,
acordou premiar aos seguintes poetas:1º Premio: Isaura Lago Álvarez, de Redondela, polo
poema Meu fillo, meu corpo; 2º Premio: Rocío Leira Castro, de Cee (A Coruña), polo
poema Ruinas habitadas; 3º Premio: Ramón Sandoval, de Vigo, polo poema Náufrago
das cidades. No ano 2019, o primeiro premio do concurso recibiuno María López Correa
co poema "Mariñeiras"; o segundo premio foi para el Xoán Francisco Pérez Argibay; e o
terceiro premio foise para Alfonso Barragán Rincón.
XIX Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño
Este certame naceu no ano 2000 para homenaxear o poeta de Lóuzara, Fiz Vergara
Vilariño, co obxectivo de que figure entre os primeiros de Galicia dedicados á poesía.
Está organizado pola Agrupación Cultural Ergueitos e o Concello de Sarria. Até 2007
este premio estaba dotado de 3.000 euros, que se aumentaron na edición 2008 até 6.000
euros, a publicación da obra en Espiral Maior e unha obra plástica inédita de Marta Prieto.
Os traballos, orixinais, inéditos e non premiados noutro certame, en galego, cunha
extensión mínima de catrocentos versos, deben dirixirse, por quintuplicado,
mecanografados a dous espazos e baixo plica, en sobre pechado e baixo pseudónimo ao
Concello de Sarria, rúa Maior, 14, 27600 Sarria, Lugo. En anteriores edicións recibiron o
galardón: Marica Campo en 2001 por Pedinche luz prestada; Xesús Pereiras en 2002 por
Cantos da seiva; Estevo Creus en 2003 por Decrúa; Miguel Mato Fondo en 2004 por O
whiskey na barrica; Emma Pedreira en 2005 por Cantos de orfas; Martín Veiga en 2006
por Fundaxes; Xosé Antonio Neira Cruz en 2007 por É oco habitado; Olalla Cociña en
2008 por Libro de Alicia e Baldo Ramos en 2009 por Palabras para un baleiro; Francisco
X. Fernández Naval en 2010 por Bater de sombras; Xerardo Quintiá en 2011 por
Fornelos&Fornelos; Cristina Ferreiro en 2012 por Abecedario póstumo; Eva Veiga en
2013 por A distancia do tambor; e Marcos Abalde en 2014 por Oenach; en 2015 o
galardón foi para Charo Lopes (Boiro) pola súa obra De como acontece a fin do mundo;
en 2016 foi para Carlos Negro (Lalín, 1970) por Tundra. Na edición correspondente ao
ano 2017 o xurado, composto polos poetas Charo Lopes, Estevo Creus e Olalla Cociña,
anteriores gañadores do premio Fiz Vergara e, como secretaria, María Casar e como
presidenta a concelleira de cultura, Mónica López (as dúas con voz e sen voto), acordou
premiar Lara Dopazo Ruibal por Claus e o alacrán. Na edición do ano 2018, a gañadora
foi Emma Pedreira, con As voces ágrafas. Na edición correspondente ao ano 2019, a obra
gañadora foi Mamá Pelícano, de Alicia Fernández.
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Referencias varias:
- A. C. V., “Estiven ano e medio escribindo ‘Mamá Pelicano’, un libro que eu creo moi
duro, doloroso”, El Progreso, “Sarria”, 10 novembro 2019, p. 20.
Recóllese unha entrevista a Alicia Fernández logo de ser distinguida co premio Fiz
Vergara na que fala da temática da obra e a súa escrita, sobre os premios que xa colleitou
e sobre o autor que dá nome ao galardón.
VI Premio de Poesía Gonzalo López Abente
Convocado por primeira vez no ano 2013 pola Fundación Gonzalo López Abente, en
colaboración coa Secretaría Xeral de Cultura da Conselleria de Cultura, Educación e
Ordenación Univesitaria da Xunta de Galicia. Poden concorrer ao autoras e autores de
calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á
normativa vixente. Os textos presentados deben ser inéditos, condición que se estende ao
soporte dixital, e non poden estar premiados en ningún outro concurso de poesía. A
extensión dos textos presentados non pode ser inferior a catrocentos versos. Os orixinais
deben ser entregados por cuadriplicado seguindo o sistema de plica e envialos á dirección:
Fundación Gonzalo López Abente, Rúa Virxe da Barca, 49. Casa das Beiras 15124
Muxía, A Coruña. O xurado está composto por tres poetas de recoñecido prestixio no
ámbito da literatura galega e como secretario/a actúa un representante da fundación. O
premio ten unha dotación única de 2.000 euros, suxeito á normativa fiscal vixente, e mais
unha peza escultórica conmemorativa. A obra premiada é propiedade do seu autor ou
autora, agás a primeira edición, que será publicada por Edicións Xerais de Galicia. En
posteriores edicións, ao igual que na primeira, farase constar a condición de premiada no
Premio de Poesía Gonzalo López Abente. En anteriores edicións foron premiados Daniel
Salgado, por Dos tempos sombrizos (Diario) (2013), Laureano Xoaquín Araujo Cardalda,
por Os días condenados (2014) e S/t (2016), de Emma Pedreira (A Coruña, 1978). Na
edición correspondente ao ano 2017 gañou Eli Ríos (Elisabeth Ríos Liste) coa obra
Culpable. Na edición do ano 2018, a gañadora foi Noelia Gómez, con O xiro. Na edición
do ano 2019, a gañadora foi Ana Varela Miño, con Onde nacen as hedras.
Referencias varias:
- Blanco P., “Ana Varela, premio López Abente: ‘A ledicia é inmensa”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 20 xullo 2019, p. 39.
Recolle o testemuño de Ana Varela logo de recibir o Premio López Abrente. A autora
amosa a súa ledicia e o privilexio por recibir o galardón e a publicación da obra pola
Editorial Xerais. Explica que se trata dun poemario sobre as ruínas e o abandono, a súa
transformación, mais tamén sobre o que fica e sobrevive entre estas ruínas. O xurado loa
a coherencia e cohesión do poemario .
- Rodríguez F., “Ana Varela Miño. ‘A poesía é un acto de rebeldía”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 26 xullo 2019, p. 35.
Entrevista con Ana Varela Miño con motivo do Premio de Poesía Gonzalo López Abrente
que obtivo coa súa obra Onde nacen as hedras. Ana Varela fala sobre o certame e sobre
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a temática da súa obra: a ruína, o abandono e a perda dende diferentes puntos de vista.
Versa tamén sobre o papel na poesía na sociedade e sobre a súa relación coa escrita.
XIV Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas
Convocado pola Asociación Caldeirón e o Concello de Malpica. Ademais da dotación
económica de 500 euros, que na actualidade ascende a 1.000 euros, o premio inclúe a
edición da obra gañadora na colección “Caldeirón” e a entrega de trinta exemplares ao
gañador. Poden optar ao premio participantes de calquera nacionalidade, excepto os que
xa foran premiados en anteriores edicións, que presenten obras inéditas de temática
erótica e non premiadas con anterioridade, escritas en galego. As obras, dunha extensión
inferior a seiscentos versos, deben presentarse por triplicado, en exemplares separados,
tamaño DIN A4, por unha soa cara e grampados, presentados segundo o sistema de plica.
Os participantes teñen que enviar os seus traballos ao Concello de Malpica, avenida
Emilio González López, 15113 Malpica, A Coruña. Os galardóns entréganse durante a
Cea das Letras, un acto no que tamén se presenta a obra premiada o ano anterior. En
edicións anteriores obtiveron o galardón: Arredor do teu corpo, do vigués Antonio García
Teixeiro; Alberte Momán por Baile Átha Cliath; Emma Pedreira por Xoguetes póstumos;
Eduardo Estévez e Eli Ríos por Rúa da cancela; María Lado por Amantes; en 2011, Elvira
Riveiro Tobío por Carnia haikai; en 2012, Mercedes Leobalde García por Chamádeme
Eva; en 2013, Ramón Nieto por Dominio Público e recibiu unha mención Verónica
Martínez Delgado por Ode à Madison Ivy e outras coisas de meter; en 2014, Verónica
Martínez Delgado e Alberte Momán por O episodio; en 2015, Mário J. Herrero Valeiro
por A razão do perverso, e en 2016, O Home Invisíbel, de Xavier Queipo. Na edición
correspondente ao ano 2017 os galardóns recaeron en Andrea Nunes Brións (Marín, 1984)
e María Rosendo (Vigo, 1984). O gañador do certame en 2018 foi Mario Regueira, con
Marco Livornio. Na edición do ano 2019, a obra galardoada foi Peixes que esvaraban ao
unísiono, de Remedios Fernández
Referencias varias:
- M. Ramos, “Convocado en Malpica o décimo cuarto Certame de Poesía Erótica Illas
Sisargas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da morte”, 31 maio 2019,
p. 35.
Recolle a presentación do XIV Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas no Centro Cívico
de Malpica. Indica que poderán presentar poemas autores de calquera nacionalidade, que
sexan inéditas, de temática erótica, non premiadas anteriormente e escritas en galego. O
premio ten unha dotación de 1000 euros e a publicación da primeira edición da obra na
colección “Illas Sisargas” da Editorial Caldeirón. Lembra ao anterior gañador, Mario
Regueira, co poemario Marco Livornio.
- Gómez Ferrol, “Mario Regueira. ‘ É meritorio que en momentos adversos a literatura
galega destaque máis aló das nosas fronteiras”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 17 novembro
2019, p. 12.
Entrevista a Mario Regueira logo de gañar o premio Lueiro Rey de xornalismo e o Illas
Sisargas de Poesía erótica. Mario Regueira fala de como compatibiliza o proceso de
creación coa tarefa de crítica, reflexiona sobre o momento que está a vivir a literatura
galega e explica o seu proceso creativo nos diferentes xéneros que cultiva.
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XXII Premio de Poesía Johán Carballeira
Organizado polo Concello de Bueu dende 1996 para recuperar do esquecemento a figura
do político e escritor local Johán Carballeira, dende inicios de 2000 este premio mais o
homónimo de xornalismo celébranse paralelamente. Poden concorrer a este certame todos
os autores que presenten textos inéditos, en lingua galega e cunha extensión superior aos
catrocentos versos. O premio ten unha dotación única de 1.500 euros e a publicación da
obra polo Concello de Bueu. Deben remitirse tres copias en tamaño folio, mecanografadas
a dobre espazo e asinadas con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado cos datos
persoais do participante, ao Concello de Bueu (Rúa Eduardo Vicenti, n.º 8, 36930 Bueu,
Pontevedra) coa indicación “Premio de Poesía Johán Carballeira”. O Concello de Bueu
reserva durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada, en todas as linguas
do Estado. En anteriores edicións foron premiados: Xosé Carlos Caneiro en 1996 por A
valga do triste amor (1997); Yolanda Castaño en 1997 por Vivimos no ciclo das erofanías
(1998); Emma Pedreira en 1998 por Diario bautismal dunha anarquista morta (1999);
Adolfo Caamaño en 1999 por Poemario irlandés (2000); Emma Pedreira en 2000 por
Velenarias (2001); Xurxo Alonso en 2001 por Onde viven os saqueadores de naufraxios
(2002); Carlos Negro ex aequo en 2002 por Héleris (2003) e Alexandre Nerium por Vogar
de couse (2003); Lupe Gómez en 2003 por O útero dos cabalos (2005); Diego Cousillas
en 2005 por Faltas de ortografía (2008); Francisco Souto en 2006 por As horas de María
(2006); Carlos Lema en 2007 por O xeito de Freud (2008); Mario Regueira en 2008 por
Blues da Crecente (2009); Lucía Novas Garrido en 2010 por Neve (2010); Calros Solla
en 2011 por MazinGZ (2011); Berta Dávila Fernández en 2012 por Raíz da fenda (2013);
Marta Dacosta en 2013 por Un lago escuro (2014); María Carmen Caramés Gorgal en
2014 por Dos días escuros (2015); e Ismael Ramos; en 2015 por Os fillos da fame (2016);
e en 2016 A elegancia do século, de Pura Tejelo. Na edición de 2017 o xurado, constituído
polas escritoras Pura Tejelo e Antía Otero, e o escritor e crítico Ramón Nicolás, acordou
conceder o premio a María Reimóndez, por Galicia en bus. No 2018, o gañador foi Daniel
Asorey, por Transmatria. No certame do ano 2019, o xurado conformado por Miriam
Ferradáns, Tamara Andrés e Berta Dávila, concedeu o galardón da categoría de poesía a
O silencio das gaivotas, de Arancha Nogueira, e, na categoría de xornalismo, a Aser
Álvarez, pola súa reportaxe “Ferrín e a súa poesdía do circo”.
Referencias varias:
- Carolina Soluiño, “El Concello buenense entrega los Premios Johán Carballeira”, Diario
de Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 18 agosto 2019, p. 25.
Informa da concesión do galardón na categoría de poesía a O silencio das gaivotas, de
Arancha Nogueira, e, na categoría de xornalismo, a Aser Álvarez, pola súa reportaxe
“Ferrín e a súa poesía do circo”. Indica que o poemario de Arancha Nogueira se publicará
na colección de poesía da Editorial Xerais.
VII Certame Lingua de namorar
Concurso convocado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística co obxectivo de dinamizar o uso da lingua galega entre a
mocidade nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías. Cada participante poderán
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enviar un máximo de dúas mensaxes escritas en lingua galega, en prosa ou verso, cunha
extensión máxima de trescentos cincuenta caracteres. Estabelécense tres premios por cada
unha das categorías: categoría A (catorce a dezanove anos) e categoría B (vinte a trinta e
cinco anos). Os premios consisten en produtos tecnolóxicos (cámaras, tablets...). As
premiadas na categoría A foron: o primeiro premio para Eternidade, de Sara Caride
Blanco, o segundo premio para Escribindo poesía, de Inés Amado Rodríguez, e o terceiro
para Foliada de mel, de Ana Barros Fernández, e cunha mención de horna para En galego,
de Anabel López Blanco; na categoría B: o primeiro premio levouno Ti, produto de risco,
de Diego Arranz Fernández; o segundo foi para De Rosalía a Benedetti, de Estefanía
González López; e o terceiro para Contando, de Rubén Barreira Blanco. Na edición de
2019 participaron preto de 600 mozos, ben como concursantes, ben como lectores. Na
categoría A, o primeiro premio foi para Nee Barros, con Algo máis que choiva; o segundo,
para Iria Cendán, por Conto contigo; e, o terceiro, para Yago Rubio, por Tan guapa. No
apartado B, a gañadora foi Navia Rivas, con Este para min; seguida de Darío Rodríguez,
por Amor diglósico e Candido Paniagua, por A discusión: cabeza vs. cabeza. O xurado
outorgoulle tamén unha mención de honra a María Inmaculada Rodríguez Marqués, por
Escoiteite.
Referencias varias:
- M. García, “Lingua de namorar premiará as mensaxes de amor dos mozos en galego”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 febreiro 2019, p. 37.
Faise eco da convocatoria do certame e explica as bases, indicando que o prazo para
participar está aberto até o 28 de febreiro.
- Mario Álvarez, “Lingua de namorar promove o galego na mocidade e na Rede”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 15 febreiro 2019, p. 37.
Informa da convocatoria do certame e explica as bases deste.
- ECG, “Recoñecen a creatividade en galego da mocidade os premios ‘Lingua de
namorar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 19 marzo 2019, p. 37.
Informa dos gañadores do certame “Lingua de namorar”: na categoría A, o primeiro
premio foi para Nee Barros, con Algo máis que choiva; o segundo, para Iria Cendán, por
Conto contigo; e, o terceiro, para Yago Rubio, por Tan guapa. No apartado B, a gañadora
foi Navia Rivas, con Este para min; seguida de Darío Rodríguez, por Amor diglósico e
Candido Paniagua, por A discusión: cabeza vs. cabeza. O xurado outorgoulle tamén unha
mención de honra a María Inmaculada Rodríguez Marqués, por Escoiteite.
- Cristina Arias, “Trampolín de amor en versos”, El Progreso, “A Chaira”, 20 marzo
2019, p. 18.
Conversa con Iria Cendán, segundo premio da sétima edición do certame na categoría de
14 a 19 anos.
- Montse García, “Lingua de namorar”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Vida social”, 29 marzo 2019, p. L10.
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Recolle o acto de entrega que ten tivo lugar en Padrón e os gañadores: na categoría de 20
a 35 anos, Navia Rivas, seguida de Darío Rodríguez e Cándido Paniagua e, na categoría
de 14 a 19 anos, Nee Barros, Iria Cendán e Yago Rubio.
- ARCA, “Padrón acolleu a entrega dos premios Lingua de Namorar”, El Correo
Gallego”, “Área de Compostela”, “Deza-Ordes-O Sar-Melide”, 29 marzo 2019, p. 31.
Informa do acto de entrega dos premios Lingua de Namorar na vila de Rosalía, no que
estiveron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; a directora xeral de
Xuventude, Cristina Pichel; o delegado territorial, Ovidio Rodeiro; e o alcalde.
VIII Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro
O Concello de Mondoñedo, co patrocinio da Área de Cultura da Deputación Provincial
de Lugo, coa finalidade de honrar a memoria do escritor mindoniense Manuel Leiras
Pulpeiro e, asemade, colaborar na promoción da escrita poética en lingua galega e na
divulgación das súas autoras e autores, crea este certame en 2012. Pode concorrer ao
premio calquera persoa física que presente a súa obra en lingua galega, conforme ás
normas ortográficas vixentes e sancionadas pola Real Academia Galega. Os poemas,
orixinais e inéditos, de tema libre, tanto en soporte impreso como dixital, non poderán ter
sido premiados noutros concursos en data anterior ao ditame do xurado e teñen que ter
unha extensión máxima de cento cincuenta versos. Deben presentarse catro copias en
tamaño DIN A4 impresas a dobre espazo. Os orixinais deben presentarse segundo o
sistema de plica, engadindo tamén unha fotocopia do DNI. O xurado está composto por
tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario e mais un representante do
Concello con voz e sen voto que actuará como secretario. A decisión do xurado dáse a
coñecer nos distintos medios de comunicación e é comunicada aos autores seleccionados
mediante correo certificado. A entrega do premio ten lugar nun acto público organizado
polo Concello de Mondoñedo no outono. Este concurso consta de tres premios: o
primeiro, 1.500 euros, placa e diploma; o segundo, 600 euros, placa e diploma; e o terceiro
premio: 300 euros, placa e diploma. No caso de que as obras presentadas non acaden o
nivel esixíbel, poden declararse desertos. Os orixinais que obteñen premio pasan a
integrar o fondo do patrimonio da Biblioteca Pública Municipal Pena Trapero de
Mondoñedo, podendo ser editados por esta ou polo Concello de Mondoñedo. Neste
sentido, o autor ou autora renuncia a favor do Concello de Mondoñedo, para a primeira
edición da obra, a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor. Na edición
correspondente ao ano 2017 levou o premio Lorena Souto con Coleópteros, mentres que
o segundo premio foi para Álbum, de Emilio Salgado Freire, e o terceiro para Queiroas
de Xosé Ramón Sánchez Varela. No 2018, o gañador foi Martiño Maseda, por Con mapa
da xeografía emocionante. Na edición do ano 2019, o xurado, formado por Armando
Requeixo, Aura Ramil e Chema Felpeto, decidiu que a obra gañadora fose Citerea, de
Javier Rodríguez.
VII Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey
O Concello de Fornelos de Montes e a asociación veciñal O Cruceiro da Laxe convocaron
en 2012 a primeira edición do premio, que pretende honrar a memoria do poeta, oriúndo
deste concello, e contribuír á promoción da poesía galega. Poden concorrer todas persoas
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que o desexen con poemas orixinais e inéditos escritos en lingua galega segundo a
normativa vixente, de tema e forma libres e cunha extensión mínima de cincocentos
versos e máxima de oitocentos. Débense enviar catro exemplares da obra,
mecanografados, sen remite identificador, ao enderezo: Premio de Poesía Manuel Lueiro
Rey. Concello de Fornelos de Montes. Praza da Igrexa, n.º. 1, 36847 Fornelos de Montes,
Pontevedra. Debese seguir o sistema de plica, engadindo unha fotocopia do DNI. A
dotación do premio, único e indivisíbel, é de 2.500 euros. O xurado pode declarar deserto
o premio ou designar un ou máis accésits sen dotación económica, que se recomendan á
editora para a súa posíbel publicación. A obra galardoada publícase dentro da colección
“Manuel Lueiro Rey”, da Editorial Sotelo Blanco. O Concello de Fornelos de Montes
resérvase o dereito de publicación, sen limitación de número de exemplares nin de
edicións, da obra gañadora, reservándose tamén os dereitos de edición desta en todas as
linguas, coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros. En 2017 o xurado, formado
por Luís Cochón, en calidade de presidente, e por Silvia Penas, Mercedes Queixas,
Armando Requeixo e Ramón Rozas como vocais, ademais de por Carmen Carreiro,
presidenta da Asociación Cultural O Cruceiro da Laxe, que actuou como secretaria con
voz e sen voto, decidiu outorgar por unanimidade o premio a A cadencia da fractura, de
Isaac Xubín. No 2018, o gañador foi Antón Lopo, por Corpo. Na presente edición de
2019, distinguiuse a Xerardo Quintiá, por Fornelos&Fornelos, terceira fundación.
Referencias varias:
- I. L. M., “Carlos Da Aira gaña o premio de poesía ‘Manuel Lueiro Rey”, Faro de Vigo,
“Redondela. Condado. Paradanta”, “Área Metropolitana”, “Redondela. Soutomaior.
Pazos de Borbén. Fornelos. Ponteareas. A Cañiza. As Neves. Crecente. Arbo. Salvaterra.
Mondariz” 1 decembro 2019, p. 14.
Informa do fallo do xurado do VII Premio Manuel Lueiro Rey á obra A guerra era contra
nós de Carlos da Aira, que destaca o dominio do poema en prosa do autor, as imaxes, a
harmonía e o equilibrio do poemario. Indica que a obra será editada por Xerais e que a
entrega do premio se realizará nun acto convocado pola Asociación Cultural Cruceiro da
Laxe e o Concello de Fornelos de Montes.
Premio de Poesía Miguel González Garcés
Convocado dende 1991 pola Deputación da Coruña, cunha convocatoria bienal dende o
ano 2000, as bases recollen que os traballos, orixinais e inéditos, deben estar escritos en
galego e a súa extensión mínima é de trescentos versos. Requírese que a presentación
sexa feita, preferentemente, en formato dixital, en Word ou OpenOffice por medio dun
CD que inclúa na carátula a inscrición: Premio de poesía “Miguel González Garcés”,
título da obra e lema ou pseudónimo. As obras deben presentarse segundo o sistema de
plica, por quintuplicado, mecanografadas a dobre espazo. Envíanse á Deputación
Provincial da Coruña (Rúa Alférez Provisional n.º 2, 15006 A Coruña). O premio está
dotado de 6.500 euros e a publicación da obra por parte da Deputación, quen se reserva,
durante un prazo de dezaoito meses, os dereitos de editala, e entrega ao gañador trinta
exemplares. Os poemarios galardoados nas edicións anteriores foron: Visitantes (1991),
de Xavier R. Baixeras en 1991; Prometo a flor de loto (1992), de Luz Pozo Garza en
1992; Memoria de agosto (1993), de Xulio L. Valcárcel en 1993; Un áspero tempo de
caliza (1994), de Paulino Vázquez Vázquez en 1994; Pel de ameixa (1996), de Marta
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Dacosta Alonso en 1995; Areados (1997), de Estevo Creus Andrade en 1996; Mínima
moralidade (1998), de Ramiro Fonte en 1997; Luz de facer memoria (1999), de Manuel
Álvarez Torneiro en 1998; Vocabulario das orixes (2000), de Xosé Mª Álvarez Cáccamo
en 1999; Campo segado (2001), de Manuel Álvarez Torneiro en 2000; Eloxio da desorde
(2002), de Román Raña Lama en 2002; Capital do corpo (2004), de Miguel Anxo Fernán
Vello en 2004; O pozo da ferida (2006), de Medos Romero en 2006; Cabalos do alén
(2009), de Xavier Lama López en 2008; Os indios deixaron os verdes prados (2011), de
Manuel Darriba en 2010; As lavandas adáptanse a todo erro de navegación (2013), de
Ramón Neto en 2011; Arte de fuga, de Carlos Penela en 2014; Entullo, de Lorena Conde
Martínez en 2016. No ano 2017 non lle correspondeu convocatoria. No 2018, a gañadora
foi Eli Ríos con Ningunha tortilla é mala. Neste ano, non correspondeu convocatoria.
Premio Nacional de Poesía
Ver o apartado X.5. deste Informe.
VII Certame de poesía Nuestra musa, la camelia
Certame lírico que convoca dende o ano 2013 o Pazo da Saleta. As obras deberán estar
inspiradas na flor da camelia. Os textos presentados deben ser orixinais e inéditos, cun
máximo de dous poemas por autor, escritos en castelán ou galego e cunha extensión entre
catro e corenta versos cada poema. O premio consiste nun diploma ilustrado por Amai
Rodríguez e dúas entradas para a visita guiada ao xardín. Na edición correspondente ao
ano 2017 o gañador foi Gener Barjola Bizarro, (Vilanova i la Geltrú, 1983), co poema De
Okinawa a Pontevedra. No ano 2018, o primeiro premio recibiuno Iván Montenegro
Vázquez, polo poema La camelia del terreno llano, seguido de José A. Gago Martín. Na
edición correspondente ao 2019, o primeiro premio foi para Susana Antón Mandayo, polo
poema “Navegando vai”.
V Certame Poético Rosalía de Castro
Concurso convocado polo Concello de Padrón. Os traballos presentados deben estar en
galego, cunha extensión mínima de catrocentos versos, inédito e orixinal. O premio está
dotado de 1.500 euros. As obras débense presentar por quintuplicado baixo o sistema de
plica no que conste: Premio Rosalía de Castro, o título da obra e o seu lema. O prazo de
presentación remata o 15 de marzo e os traballos deberán ser enviados ao Concello de
Padrón, Rúa Longa, n.º 27, 15900, Padrón. O xurado estará presidido polo alcalde ou
alcaldesa do concellelo e formarán parte del o concelleiro ou concelleira delegado/a de
cultura e cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da poesía, literatura galega,
comunicación ou eido cultural, que serán nomeados por resolución do/a alcalde/sa do
Concello de Padrón, actuando como secretaria e da corporación ou funcionario/a no/a que
delegue. Os participantes terán a obriga de comunicarlle ao Concello de Padrón a
concesión de calquera premio que obtela a obra presentada, no momento no que esta
situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actuará en
pleno, en sesión a ser posíbel única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos
seus membros. O premio será entregado no mes de maio. A data e hora exactas da entrega
serán acordadas entre o Concello de Padrón, a través da concellería de cultura, e o
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premiado ou premiada, se ben deberá coincidir, de non ser o mesmo 17 de maio, nunha
data próxima ao dito día. Na edición correspondente ao ano 2017 o premio quedou
deserto. Na edición de 2018, o premio concedeuse a Milagros Clotilde Agustina Pérez
Villanueva, por Onde dá a volta o aire. No ano 2019, convocouse a V edición do certame.
Referencias varias:
- Patricia Calveiro, “Concurso de poesía”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “A
la última”, 8 xuño 2019, contracuberta.
Informa dos gañadores no Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro: Ainhoa Trillo,
Ainhoa Pereiras, Andrea Sanjurjo e Sara Faro.
- Cuca, M. Gómez, “Workshop’ sobre bioplásticos”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Literatura”, 19 novembro 2019, pp. 54-55.
Recolle a presentación do poemario bilingüe Donde da la vuelta el aire/ Onde dá a volta
ó aire de Mila Villanueva, obra que obtivo o primeiro premio no Certame Poético Rosalía
de Castro.
XXXIII Certame de poesía en lingua galega Rosalía de Castro
Concurso organizado pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellà, coa
colaboración da Xunta de Galicia, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya e o
Ajuntamen de Cornellà de Llobregat. O poema presentado debe estar en galego, cunha
extensión entre trinta e cen versos. Os premios consisten en 500, 300 e 200 euros. Na
edición DE 2017, concedéuselle o Primeiro premio: Amauta Castro, de Girona, polo seu
poema titulado “ Da pel sae o escuro”; Segundo premio: Juan Lorenzo Collado López, de
Albacete, polo poema “Nas pestanas da rúa”; Terceiro premio: Arsenio Iglesias Pazos, de
Bilbao, polo seu traballo “Principio ou final do poema”. No ano 2019, convocouse a
XXXIII eidición.
Referencias varias:
- ECG, “Aniversario do Certame de Rosalía en Cornellà”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 9 decembro 2019, p. 29.
Informa do 33º aniversario do Certame de Poesía Rosalía de Castro e indica que no
encontro se presentaron as obras Certame de poesía Rosalía de Castro (1997-2018) e a
novela de Pura Salcedo O pasado de nácara.
Premios SELIC Concello de Santiago de Compostela
Co obxecto de incrementar a presenza de Santiago de Compostela na literatura escrita en
galego, o Concello de Santiago de Compostela convoca tres premios para obras escritas
en galego nos xéneros de narrativa, poesía e teatro. Na presente edición, só se premiou na
categoría de poesía a Lupe Gómez, por Os cararcois de Belvís.
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Referencias varias:
- Andrés Bernández, “Lupe Gómez, ganadora de los Premios Selic por su poema ‘Os
caracois de Belvís”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24h de Compsotela”, 31 decembro
2019, p. 25.
Indica que Lupe Gómez foi a única gañadora da II edición dos Premios Selic, quedando
desertos os galardóns das categorías de teatro e narrataiva. A obra que lle supuxo o
recoñecemento á autora foi Os caracois de Belvís, unha peza coa que homenaxea o
Santiago popular dos barrios e os seus veciños.
II Premio de poesía Torre de Caldaloba
Convocado polo Concello de Cospeito e a Asociación Recreativa Cultural San Martiño
de Pino en colaboración con culturalia GZ, os premios divídense en dúas categorías, unha
pra maiores de 18 anos e outra para maiores de idade. Os premios da categoría de menores
consiste nun lote de libros e unha tablet para o primeiro premiado e nun lote de libros e
un libro electrónico para o segundo. No caso dos maiores de idade outorgarase un premio
de 1.500 euros e a publicación da obra e un segundo premio que consiste nun accésit a
publicación da obra. As bases do certamen dictaminan que os poemas deben presentarse
en lingua galega, en formato dixital con temática e métrica libre e cunha extensión mínima
de trescentos versos e máxima de seiscentos. Os exemplares deben entregarse por
triplicado na seguinte dirección: Concello de Cospeito sito en Avda. Terra Chá n°29,
Feira do Monte, 27377, Cospeito, Lugo. Na edición do ano 2019, o xurado, formado por
Martiño Maseda, Ana Mar Fraga, Montserrat González, Xosé Otero Canto e Armando
Requeixo acordou concederlle o premio da categoría de adultos a Xurxo Alonso por Hora
de penumbra e a Mariña Maceira na categoría de menos de dezaoito anos por Unha fraga
de laios. O segundo premio da categoría de adultos foi para Iria Collazo por De casa
queimada e o da categoría de menores de dezaoito anos par Sandra Rodríguez por Sigo
pensando en ti.
Referencias varias:
- M. M., “Últimos días para remitir trabajos al Certame de Poesía de Caldaloba”, El
Progreso, “A Chaira”, 2 outubro 2019, p. 24.
Informa do prazo para remitir traballos ao certame e recorda as bases do premio.
- C. P. R., “Xurxo Alonso e Mariña Maceira gañan o II Certame de Poesía Torre de
Caldaloba”, El Progreso, “A Chaira”, 30 novembro 2019, p. 28.
Indica os gañadores do II Certame de Poesía Torre de Caldaloba: Xurxo Alonso con Hora
de penumbra na categoría de adultos e Mariña Maceira Segovia con Unha fraga de laios
na categoría de menores de dezaoito anos. Tamén informa da consecución do segundo
premio na categoría de adultos a Iria Collazo por De casa queimada e na categoría de
menos de dezaoito anos a Sandra Rodríguez por Sigo pensando en ti.
XII Premio de Poesía Victoriano Taibo
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Convocado por primeira vez no ano 2008 pola Entidade Local de Morgadáns de
Gondomar e o Instituto de Estudios Miñoranos (IEM), diríxese a calquera persoa que
presente un poemario inédito de tema libre, escrito en galego e cunha extensión mínima
de trescentos versos. Os traballos deben enviarse por cuadruplicado á Aula de Cultura
Ponte das Rosas (Avenida da Feira, n.º 10, baixo, apartado de correos 30, 36380
Gondomar, Pontevedra). O premio consiste nunha dotación de 3.000 euros, unha
escultura da autoría de Fino Lorenzo e a edición da obra nunha colección de poesía do
IEM “Victoriano Taibo”. Nas edicións anteriores resultaron galardoados: en 2008, Carlos
Negro, con Cultivos transxénicos; en 2009, ex aequo para Mª Carmen Caramés, con
Cuarto Minguante, e Elvira Riveiro e Silvia Penas con Biografía da Multitude; en 2010,
Mª Goretti Fariña Caamaño con Devastacións dispoñibles; en 2011 Carlos Solla con
Holocausto Zacoe; en 2012, Mª Concepción Álvarez Lebredo con Distancias e Simetrías;
en 2013, Ramón Sandoval con Territorios estraños; e en 2014, Lara Rozados con O
caderno amarelo; en 2015, Iñaki Varela Pazos, con Do outro lado das portas; e en 2016
Xosé Iglesias Lamela por A relixión do mar. Na edición correspondente ao ano 2017 O
xurado do X Premio de Poesía Victoriano Taibo, formado polos profesores e escritores
Xulián Maure, Iria Misa, Gonzalo Navaza, Xosé Iglesias Lamela e Marta Dacosta
acordou concederlle o galardón ao poeta de Cee Rafa Vilar polo poemario titulado
Erosións. No ano 2018, a obra premiada foi A situación actual, de Laura R. Cuba. A
edición de 2019, premiou a Javier Fernández Davila por Mover os marcos.
III Certame de Micropoesía Vilariñas
A asociación sociocultural Lareira de Soños e Nova Poesía Guitírica (NPG) únense para
crear o primeiro Certame de Micropoesía dá Chaira Vilariñas, un nome co que queren
honrar ao poeta Xosé Martía Díaz Castro. Nas bases indícase que se poden presentar todas
as persoas interesadas, xa que a participación é gratuíta, a través do correo electrónico
dosvilares@gmail.com ou do Messenger do Facebook dos Vilares, Lareira de Soños
(www.facebook.com/osvilares). Cada persoa poderá presentar un máximo de dous
micropoemas, que serán de temática libre e deberán estar escritos en galego. A súa
extensión será dun mínimo de dous versos e un máximo de cinco, sen incluír o título.
As persoas que conforman o xurado, poetas de NPG, farán público o seu veredicto nas
dúas semanas posteriores ao peche do prazo para presentar as obras. Haberá unha persoa
gañadora, cuxo premio será un trofeo acreditativo, a edición da súa obra no blogue poético
e un lote de libros de poesía de autoría galega. O xurado tamén poderá facer mencións
especiais, que non recibirán compensación ou premio, e unha selección dos mellores
micropoemas para realizar unha posíbel antoloxía. Farase un acto poético público cos
premiados e outros poetas invitados. A entrega de premios desta primeira edición foi o 2
de decembro, na igrexa dos Vilares (Guitiriz). O primeiro premio corresponde a Andrea
Araújo Alonso, por Teño un pintor; o segundo premio foi para o xornalista Pedro Rielo
Lamela, de Pontevedra, con Gran carballo; e en terceiro lugar, Toño Núñez Álvarez, de
Navia de Suarna e residente en Lugo, con Abrín os ollos. No 2018, o primeiro premio foi
para Beatriz Dourado, seguida de Milagros Pérez Villanueva e Cris Amoedo. Na edición
de 2019, a gañadora do primeiro premio no Certame Vilariñas foi Beatriz Coira, que
obtivo a distinción co micropoema “A volta”. O segundo posto foi para Manuel González
Prieto, por “Sixilo”; e, o terceiro, para Ana García Rivas, por “Desexo”.
Referencias varias:
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- C. P. R., “Alfonso Blanco recibe el cariño de los poetas en Guitiriz”, El Progreso, “A
Chaira”, 24 febreiro 2019, p. 20.
Faise eco do acto no que se lle rendeu homenaxe a Alfonso Blanco, no que se distinguiron
os haikus de Beatriz Dourado, Mila Villanueva e Cris Amoedo no certame de micropoesía
de Vilariñas e no que se lembrou a Rosalía de Castro.
- M. M., “Nova Poesía Guitirica convoca el tercer concurso de micropoesía Vilariñas
2019”, El Progreso, “A Chaira”, 31 marzo 2019, p. 20.
Informa da convocatoria do terceiro concurso de micropoesía Vilariñas, cuxo prazo de
presentación está aberto do 1 de abril ao 31 de maio e explica as bases.
- C. A., “Culturalia GZ y el Concello Vilalbés organizan un concurso de microrrelatos”,
El Progreso, “A Chaira”, 16 abril 2019, p. 13.
Informa da convocatoria do certame para conmemorar o Día do Libro. Indica que o prazo
é o 3 de maio e poden participar textos orixinais e inéditos de tema libre escritos en galego
que inclúan a palabra “libro”. A extensión máxima é de cen palabras. Establécense tres
categorías: infantil, até os once anos; xuvenil; até os dezasete; e adultos. Os premios
consisten nun diploma, unha figura e un lote de libros e, ademais, na categoría de adultos,
unha dotación económica de 300 euros ao primeiro; 200, ao segundo; e 100 ao terceiro.
- C. P. R., “La viguesa Beatriz Coira gana el concurso de micropoemas Vilariñas con ‘A
volta”, El Progreso, “A Chaira”, 17 xuño 2019, p. 14.
Apunta que a gañadora do primeiro premio no Certame Vilariñas foi Beatriz Coira, que
obtivo a distinción co micropoema “A volta”. O segundo posto foi para Manuel González
Prieto, por “Sixilo”; e, o terceiro, para Ana García Rivas, por “Desexo”. Presentáronse ao
certame un total de 121 haikus dos que o xurado resaltou a alta calidade. No acto de
entrega de premios, renderáselle homenaxe a Marica Campo.
XXVII Xogos Florais María Pita
Premios organizados dende 1992 pola Orde de Cabaleiros de María Pita, co obxectivo de
lembrar os Xogos Florais de Galicia, celebrados na Coruña no ano 1861. Cada
convocatoria está dedicada a unha personalidade histórica coruñesa (dende María Pita a
Concepción Arenal, pasando por Manuel Murguía ou Cornide). Poden presentarse, cun
máximo de dous poemas de até cen versos en galego e castelán, todas as persoas que o
desexen, excepto as gañadoras do ano anterior. As composicións deben estar impresas en
A4 a dobre espazo e por unha soa cara e remitirse orixinal e copia, co seu lema, á Orde
de Cabaleiros de María Pita (Rúa San Andrés, n.º 121 – 8º 15003 A Coruña), xunto cun
sobre cos datos persoais do autor. Conta con dúas categorías: sénior (maiores de dezaoito
anos) cun premio composto de Tizona de Ouro, Flor Natural e 1.000 euros; e xuvenil
(menores de dezaoito anos) cun premio de Tizona de Ouro, Flor Natural e 500 euros. Na
edición correspondente ao ano 2017 o lema era A grandeza de xenerosidade e foi
dedicado á figura de Eusebio da Guarda co gallo do cento vinte aniversario do seu
falecemento. Nesta XXVI edición a autora do poema gañador foi Rosa Maria Sarmiento
Fernandez cun texto en castelán, e na edición junior o premio quedou deserto.
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VII Certame de Poesía Xosé María López “Ardeiro”
Convocado polo Concello de Negreira en homenaxe ao poeta Xosé Manuel López
“Ardeiro”, poden concorrer todas as persoas que o desexen cunha única obra, escrita en
lingua galega. Os traballos deben ser orixinais, inéditos, non ter sido premiados con
anterioridade en calquera outro concurso ou certame, e ter unha extensión entre trescentos
cincuenta e setecentos versos, escritos con tipografía de imprenta (tipo Arial 12 ou
similar), a dobre espazo, con absoluta liberdade en canto a estrofas, medida e rima.
Preséntanse por triplicado, segundo o sistema de plica. Así mesmo, debe acompañarse
dunha declaración xurada de cumprir o requisito de tratarse dun texto inédito e non
premiado noutros concursos, certames ou premios, que debe ir introducida no sobre cos
datos persoais. As obras entréganse na Delegación de Cultura e Deportes Casa de Cultura,
1ª Planta, 15830 Negreira, A Coruña. O premio consiste na publicación do poemario
gañador por parte da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística
e da Dirección Xeral do Libro, e a entrega ao autor de cento cincuenta exemplares. Pola
súa banda, o segundo clasificado recibirá 300 euros. O xurado está formado por tres
membros de prestixio no campo da literatura, e como secretario, con voz pero sen voto,
o representante do concello que designe o alcalde. En edicións pasadas foron premiados
Rafael Lema, por Alturas do monte Pindo (2013) e Yolanda López López, por Paisaxes
subterráneas (2014); en 2015 premiouse Obituario, de Rocío Leira (Cee, 1979). Na
edición correspondente a teense Claudia Castro gañou o premio coa obra Ser, corazón e
boca; mentres que o segundo premio foi para o escritor Raúl Gómez Pato, con Círculo.
O xurado desta sexta edición estivo constituído polo catedrático de Lingua e Literatura
José A. Ponte Far, o poeta Xulio L. Valcárcel, a poeta Diana Varela Puñal e as docentes
de Lingua e Literatura María Rey e María López Sández. No ano 2018, o gañador foi
Raúl Gómez Pato, Residuos de chamas flamexando. Na edición correspondente ao ano
2019, a obra gañadora foi Desde onde non nace, de Mnauel López Rodríguez; e, a
finalista, Migratoria, de Andrea Fernández.
Referencias varias:
- M. M., “Manuel López de Noia, levou o premio lírico Ardeiro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 19 decembro 2019, p. 30.
Informa da obra gañadora do premio de poesía Ardeiro en Negreira, que foi Desde onde
non nace, de Manuel López Rodríguez, cunha dotación de 700 euros. A obra finalista foi
Migratoria, de Andrea Fernández, que recibiu un premio de 300 euros.
XXXI Certame Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé
Convocado polo Círculo Mercantil e Industrial-Unidade de Fene, coa colaboración do
Concello de Fene, a Editorial Espiral Maior e a Deputación da Coruña, dende o ano 1987
para homenaxear a figura do poeta ferrolán Xosé María Pérez Parallé, está dirixido a
novas voces que non publicaran ningún libro individual. Neste certame galardóanse
poemas (catro como máximo) inéditos, escritos en galego, cunha extensión mínima de
trescentos versos. Os orixinais teñen que se enviar por triplicado e cun pseudónimo ou
lema á sede do Círculo (Rúa Porto do Río, n.º 21, San Paio-Fene, A Coruña) e deben
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entregarse mecanografados por unha soa cara e baixo o sistema de plica. O galardón
consiste na publicación da obra pola Editorial Espiral Maior cunha tiraxe de seiscentos
exemplares, 600 euros e unha peza de cerámica deseñada por Francisco Pérez Porto, fillo
de Xose María Pérez Parallé. Na edición correspondente ao ano 2015, o xurado, formado
por Estíbaliz Espinosa, Estevo Creus e Fran Cortegoso, concedeu o galardón a Jesús
Castro Yáñez polo seu poemario Os nomes e os himnos. Na edición de 2017 foi premiado
Carlos Lixó Gómez (Ribeira, 1991) por Murallas de pedra sen cemento que duran para
sempre. Na edición do 2018, premiouse a Amauta Castro, por Desacougo. Na edición de
2019, a obra premiada foi Deriva, de Regina Touceda.
Referencias varias:
- Fernando Salgado, “Regina Touceda: unha viaxe polos versos dunha rapaza de Cuntis”,
Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 13 novembro 2019, p. 3.
Presenta a Regina Touceda, a gañadora do Premio Xosé María Pérez Pallaré 2019. A
autora explica que o poemario é “unha viaxe persoal dividida en tres capítulos”. O acto
de emtrega do premio, que ademais da dotación económica supón a publicación do libro
pola Editorial Espiral Maior, celébrase o 16 de novembro.

1160

X.3. TEATRO
XIV Premio Abrente para Textos Teatrais
Coa intención de incentivar a creatividade no ámbito teatral e en lembranza dos
“Concursos de textos teatrais” da Asociación Cultural Abrente (1969-1983), o Concello
de Ribadavia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, a través da
Mostra Internacional de Teatro, convocan este premio dende o ano 2006. Poden optar a
el todos os autores de calquera nacionalidade que presenten obras inéditas e non
premiadas, escritas en lingua galega segundo a normativa vixente. Estabelécese un
premio único e indivisíbel, dotado de 3.000 euros, unha estatuíña de Manuel Rodríguez
Alonso e a entrega de vinte e cinco exemplares, reservando o concello, durante un prazo
de doce meses, os dereitos de editala e de representala. As obras, de tema e extensión
libres, preséntanse por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a dobre
espazo, numerados, grampados ou encadernados baixo un título e lema, acompañados
dun sobre cos datos persoais do autor, dirixidas ao Concello de Ribadavia (Praza Maior,
s/n, 32400 Ribadavia, Ourense). Na edición correspondente ao ano 2017, o xurado,
formado pola actriz Sheyla Fariña, a directora e actriz Diana Mera, o dramaturgo Ernesto
Is (Premio Abrente da edición anterior), a concelleira de Cultura de Ribadavia María
Touza e Roberto Pascual, Director da MIT, decidiron por unanimidade premiar co
Abrente 2017 o texto titulado Poesía (materiais para montar unha escena de cama), de
Roi Vidal Ponte. Na edición de 2018, premiouse a Avelina Pérez, por O día no que bicar
a terra. No ano 2019, o xurado, presidido por Roberto Pascual e composto por Avelina
Pérez, Roberto Leal e Álex Sampayo, distinguiu a José Luís Baños de Cos por Asfixia.
Referencias varias:
- Reboiro X. A., “Xornada de homenaxe”, La Región, “Verano”, “Mostra internacional
de teatro”, 23 xullo 2019, p. 27.
Informa da xornada na que se entregará o Premio Abrente de Textos Teatrais.
- X. A. R., “Asfixia’ recibe o Abrente”, La Región, “Verano”, “Mostra internacional de
teatro”, 24 xullo 2019, p. 27.
Indica que na 14º edición do Premio Abrente de textos teatrais o galardoado foi José Luis
Baños de Cos pola súa obra Asfixia. O xurado estivo presidido por Roberto Pascual e
composto por Avelina Pérez, Roberto Leal e Álex Sampayo. Na gala celebrada, a
organización entregou o premio a Baños de de Cos e á compalía Pistacatro o Premio de
Honra da MIT.
- María Doallo, “José Luis Baños de Cos, ‘Vivín a mostra como espectador e recibir o
premio é unha honra”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xullo 2019, p. 45.
Entrevista a José Luis Baños de Cos sobre a consecución do galardón na que fala sobre a
obra premiada, Asfixia, e sobre a súa traxectoria profesional.
XIX Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais
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Premio instituído no ano 1988 polo Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais
(IGAEM) e actualmente organizado por AGADIC (Axencia Galega das Industrias
Culturais), pertencente á Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia, para promover o
ámbito da literatura teatral galega contemporánea e incentivar a creatividade na
dramaturxia. Convócase xunto co Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil
e o Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques. As persoas interesadas deben
remitir ou entregar nas oficinas de AGADIC (Rúa da Vesada s/n, San Lázaro, 15703
Santiago de Compostela) os seus textos inéditos, escritos en galego conforme a normativa
vixente, non representados nin premiados noutros concursos, de temática libre e sen límite
de extensión, quedando excluídas as obras de teatro breve e os textos para teatro de
monicreques. Tampouco se teñen en conta os orixinais de autores premiados nas dúas
convocatorias inmediatamente anteriores. Os textos deben ser presentados por
sextuplicado en DIN A-4, mecanografados a dobre espazo segundo o sistema de plica. O
premio está dotado de 6.000 euros e a obra premiada pode ser publicada nas coleccións
de AGADIC, que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas. Segundo
as bases da convocatoria, complementariamente á calidade literaria e dramática das obras,
o xurado valora positivamente aqueles factores que inciden na súa viabilidade escénica e
no coidado da lingua. Dende o ano 2013 pasou a ser bienal. Nas edicións anteriores foron
galardoados: en 1988 O arce do xardín (1989), de Roberto Salgueiro; en 1989 Azos de
esguello (1990), de Euloxio R. Ruibal; en 1990 Os rebertes (1993), de Agustín Magán;
en 1991 Saxo Tenor (1993), de Roberto Vidal Bolaño; en 1992 Copenhague (1993), de
Andrés A. Vila e Xosé Cid Cabido; en 1993 O prazo (1994), de Manoel Riveiro; en 1994
Lugar (1995), de Raúl Dans; en 2000 Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado
(2001), de Roberto Salgueiro; en 2001 Agnus patris (2002), de Afonso Becerra de
Becerreá; en 2002 Molière final (2003), de Roberto Salgueiro; en 2003 Hai que confiar
na esperanza (2004), de Siro López; en 2004 Os homes só contan até tres (2006), de
Antón Lopo; en 2005 Limpeza de sangue (2006), de Rubén Ruibal; en 2006 Ocaso Otero
(2007), de Manuel Guede; en 2007 Historia da chuvia que cae todos os días (2008), de
Roberto Salgueiro; en 2008 Sempre quixen bailar un tango (2009), de Teresa González
Costa; en 2009 Flores de Dunsinane (2010), de Manuel Lourenzo; en 2010 Chegamos
despois a unha terra gris (2011), de Raúl Dans Mayor; en 2011 A cegueira, de Marcos
Abalde Covelo; en 2012 Isobaras (2013), de Gustavo Pernas Cora; en 2013 non houbo
convocatoria; e en 2014 Raclette (2015), de Santiago Cortegoso. En 2015 non houbo
convocatoria e en 2016 foi premiada a obra Suite Artabria, de Manuel María Lourenzo
Pérez. No ano 2018, premiouse Ás oito da tarde, cando morren as nais, de AveLina
Pérez. No ano actual non corresponde convocatoria.
XIV Premio Internacional de Teatro para Títeres Barriga Verde de Textos para Teatro
de Monicreques
Convocado polo IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais), actualmente
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) da Consellaría de Cultura da Xunta
de Galicia, conxuntamente co Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais e o Manuel
María de Literatura Dramática Infantil. É o primeiro en España creado especificamente
para textos destinados a obras representadas con monicreques. Divídese en dous
apartados, dotados de 3.000 euros cada un: textos dirixidos ao público infantil e textos
escritos para o público adulto, que na convocatoria de 2009 ascendeu a 6.000 euros en
cada modalidade. As obras poden ter tema e extensión libres, tendo en conta o principio
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de duración normal dun espectáculo completo. A obra premiada pode ser publicada nas
coleccións da AGADIC, que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas.
Os orixinais deben presentarse por sextuplicado, mecanografados a dobre espazo segundo
o sitema de plica a AGADIC (Rúa da Vesada, s/n, San Lázaro, 15703 Santiago de
Compostela). Segundo as bases da convocatoria, complementariamente á calidade
literaria e dramática das obras, o xurado valora positivamente aqueles factores que inciden
na súa viabilidade escénica e na calidade da lingua Dende o ano 2013 pasou a ser bienal.
En anteriores edicións resultaron galardoadas na modalidade infantil as seguintes pezas
dramáticas: en 2003 Cucho, Coco e o dilema do 6, de Tino Antelo; Cataventos e Cía. Ou
a verdadeira historia de Amanda, a princesa, e Leonardo, o poeta, de Celia Díaz Núñez;
en 2006 O afundimento do Titanic, de Breogán Riveiro; en 2008 O punto da escarola, de
Xosé A. Neira Cruz; en 2009 Bon appétit, de Begoña García Ferreira; e en 2012 Un
mosquito de nome Henri, de Raúl Dans. E na categoría de adultos: en 2003 O Soñador.
Pezas de títeres para adultos, de Gabriel Castilla Raspa; en 2005 Misterio en Guernica,
de Xosé Manuel Fernández Castro; e en 2009 Auga que non vas beber..., de Ignacio
Vilariño Sanmartín; en 2010 Pedra sobre pedra, de Xosé Antonio Neira Cruz; en 2011 e
en 2012 o premio quedou deserto: e en 2014 O lobo e a lúa, de Andrea Bayer. En 2016
foi para Marcha fúnebre para un monicreque, de Roi Vidal Ponte, na modalidade de
adultos; e Os golfiños e o xigante, de Ignacio Vilariño Sanmartín, na modalidade para o
público infantil. A edición XIII do premio ten como prazo de presentación do 29 de
decembro de 2017 até o 10 de maio de 2018. Na edición correspondente ao ano 2019, na
modalidade para adultos premiouse a Esther F. Carrodeguas, por República Sideral; e na
modalidade para rapaces a obra premiada foi Pois eu!, de Carlos Losada-Galiñáns.
Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
Convócano a Radio Galega e o Centro Dramático Galego, co patrocinio da Axencia
Galega das Industrias Culturais (AGADIC), coa intención de fomentar a escrita de textos
dramáticos para a radio e recuperar o xénero de teatro radiofónico mediante o incentivo
á creación de guións radiofónicos dramáticos. Conta con dous galardóns, o Premio do
Xurado, cunha dotación de 3.000 euros, e o Premio da Audiencia, de idéntica contía. As
obras seleccionadas polo xurado emítense na Radio Galega e edítase un libro-CD cos
textos finalistas. Poden participar todos os escritores e as escritoras que o desexen sempre
e cando non manteñan unha relación laboral coa Compañía de Radio/Televisión de
Galicia e calquera das sociedades que comprende (Televisión de Galicia e Radio Galega).
Os traballos presentados deben ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e non
poden ser adaptacións. Deben estar libres de todo compromiso anterior con emisoras de
radio, televisións, editoriais ou entidades semellantes. Os traballos, co formato de guión
radiofónico dramático, non poden exceder os dez minutos de duración en antena. As obras
teñen que presentar un reparto de cinco personaxes como máximo. Os autores poden
utilizar, coas indicacións pertinentes, cantos recursos radiofónicos consideren necesarios
para que o texto sexa realizado de maneira axeitada: música, planos sonoros, efectos etc.
O director das dramatizacións radiofónicas pode facer as adaptacións necesarias para a
súa realización e emisión. Non se admiten máis de dous guións por autor e de cada obra
preséntanse o orixinal e cinco copias. Os autores concursan segundo o sistema de os
traballos fanse chegar por correo ao seguinte enderezo: Radio Galega, Diario Cultural
“Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico”, San Marcos, 15820 Santiago de
Compostela, A Coruña. Consérvanse durante un mes a partir da data na que se fai pública
a resolución do xurado e logo destrúense os que non foran solicitados polos seus autores.
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Os argumentos das obras son de temática libre. O xurado estivo integrado por profesionais
de recoñecido prestixio do ámbito da escena galega e un representante do Diario Cultural
da Radio Galega, que valoraron especialmente a calidade literaria e dramática das obras
e a súa adaptación ao medio radiofónico. Os autores comprométense a autorizar a
dramatización e emisión pola Radio Galega das obras presentadas, de seren estas
seleccionadas, así como a súa edición en libro-CD. Para tal fin os autores premiados e
finalistas entenden cedidos a favor da Radio Galega os dereitos de comunicación pública,
reprodución e distribución precisos para a posta en antena da obra e a súa primeira edición
en libro e disco compacto. Os autores que o desexen poden enviar co texto as gravacións
das dramatizacións en soporte CD, que non son tidas en conta na valoración dos textos
teatrais, pero si serán emitidas, de seren finalistas os textos, pola Radio Galega para a
votación da audiencia, en lugar da dramatización realizada polo equipo artístico
coordinado polo Centro Dramático Galego. En anteriores edicións os galardóns foron
para O Bambán, de David Rodríguez en 2007; O mal da vaca, de Begoña García Ferreira
en 2008; Peter Buckley, de Rubén Ruibal e César Candelas en 2009; O vento da Illa, de
Begoña García Ferreira en 2010; Paraísos, de Xosé Manuel Pacho Blanco en 2011;
Poema sinestésico para tres voces e un can, de Eva F. Ferreira en 2012; Poema
sinestésico para tres voces e un can, de Mariana Carballal en 2013; e A primeira vez de
Carmen Blanco Sanjurjo, e Explotados, de César Carracedo, en 2014; en 2015 foi para
“Evasión”, de Clara Gayo; e o premio da audiencia recaeu en Avelina Pérez por “Non
teño espello no baño”; en 2016 o galardón foi para O quinto inverno, de Eva F. Ferreira,
e o premio da audiencia recaeu en Un bo final, de Carolina Alba Castro. Na edición de
2017 o premio do xurado recaeu en Psicofonías, de Marcos Abalde, e o premio da
audiencia foi para Alianzas, de Avelina Pérez. No ano 2019 segue a convocalo a Radio
Galega, pero agora coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura da Concellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
XXX Premios do Festival de Teatro Galego (FETEGA)
Outorgados pola Asociación Cultural Fetega durante a celebración do Festival de Teatro
Galego do Carballiño. Na edición correspondente ao ano 2015 os gañadores foron: Isabel
Risco (mellor actriz); Celso Fernández Sanmartín (mellor actor); “O furancho”, de
Ibuprofeno Teatro (mellor espectáculo); e Roberto Vidal Bolaño (premio de honra). Na
edición correspondente ao ano 2016 os gañadores foron: Pepa Barreiro (Mellor Actriz);
Mundo Villalustre (Mellor Actor); Ensaio sobre a cegueira, de Sarabela Teatro (Mellor
Espectáculo); e Antonio Durán “Morris” (Premio de Honra). Na edición de 2017 o premio
de honra recaeu en Carlos Blanco. Na edición do ano 2019, o premiado foi o actor Machi
Salgado.
VIII Premio de teatro A Guerra da Independencia en Valga
Convócao o Concello de Valga dende o ano 2009 para obras inéditas en galego nas que
o autor presenta un texto que será representado ao aire libre por actores e actrices
afeccionados. O tema debe gardar relación coa Guerra da Independencia e centrarse no
episodio da revolta popular dos veciños de Casal do Eirigo contra as tropas francesas. O
escenario de representación é o recinto da Capela da Saúde. Os orixinais deben
presentarse mecanografados, por quintuplicado, sen asinar, co título da obra e o
pseudónimo do autor, así como un precaderno de dirección no que se describa a posta en
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escena do espectáculo, xunto a un sobre cos datos persoais e enviarse ao Concello de
Valga (Avda. Coruña, n.º 14, 36645 Valga, Pontevedra). Estabelécese un único premio
de 600 euros que implica a obriga de colaborar coa dirección da obra para a súa posta en
escena. Ademais da calidade das obras, valórase a viabilidade da súa posta en escena. Na
edición de 2017 a gañadora foi Unha aldea Guerrilleira, de Marcela Rodríguez. No 2018,
a gañadora foi Iria Esperón, por A memoria da terra. Na edición correspondente ao ano
2019, o prazo de presentación de traballos está aberto até o 15 de xaneiro de 2020.
Premio de Teatro Laudamuco
Convocado polo Concello de Brión en colaboración coa Academia Galega de Teatro e
Edicións Positivas para textos teatrais en homenaxe a Roberto Vidal Bolaño. O galardón
está dotado con 7000 euros e a edición da obra. O premio está aberto a autores de calquera
nacionalidade que presenten unha obra dramática inédita, nunca antes premiada e escrita
en lingua galega. O prazo de entrega remata o 15 de febreiro do 2019. A obra premiada
foi Na miña alma ouvea un lobo, de Xavier Lama.
Referencias varias:
- M. M., “Último día para optar al premio de teatro brionés”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Comarca de Santiago. Val do Dubra”, 15 febreiro 2019, p. 31.
Informa que no día en curso, 15 de febreiro, remata o prazo para remitir traballos ao
Premio Laudamuco para textos teatrais. Recorda que a dotación do premio son 7000 euros
e a edición da obra e indica a forma de remitir as cinco copias.
- Outeiro M., “Brión convoca el premio de obras teatrales más cuantioso”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 25 outubro 2019, p. 30.
Anuncia a convocatorio da nova edición do Premio Laudamuco.
- Armando Requeixo, “O ouvear do lobo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1113, 10 novembro
2019, p. 30.
Recensión de Na miña alma ouvea un lobo, gañadora do Premio Laudamuco de Textos
Teatrais. Indica que se trata da historia dun policía que exerce axente secreto para a coroa
británica en Berlín na época da Guerra Fría.
XXIII Premios María Casares
De carácter anual, foron creados en 1997 pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia
(AAAG) para serviren de estímulo e recoñecemento ao labor desenvolto pola profesión
teatral galega. O nome dos premios foi decidido por considerar que o prestixio desta actriz
galega, ademais de merecer unha homenaxe, podería servir de promoción para o teatro
galego. A organización corre a cargo da Asociación de Actores e Actrices, coa que
colabora o Concello da Coruña (cidade na que se realiza a gala de entrega dos premios,
por ser María Casares filla predilecta desta cidade). Optan a estes galardóns todas as
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producións feitas en lingua galega estreadas en Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro do ano anterior á concesión dos premios, así como todos os profesionais que
participaron nas montaxes comprendidas nese período de tempo. Os premios concédense
nos seguintes apartados: Maquillaxe, Vestiario, Iluminación, Música orixinal,
Adaptación/Tradución, Texto orixinal, Escenografía, Actor secundario, Actriz
Secundaria, Actor protagonista, Actriz protagonista, Dirección, Espectáculo e Premio de
Honra Marisa Soto á traxectoria persoal ou labor de promoción do teatro. O galardón
consiste nunha xerra coa efixie da actriz María Casares e decídense nun proceso que se
desenvolve durante o primeiro trimestre do ano. Na edición de 2017 foron premiadas: O
tolleito de Inishmaan, de Contraproducións e Fiot Carballo (5): mellor iluminación
(Afonso Castro), mellor adaptación/tradución (Cándido Pazó, Santi Romay, Alberto
Rodríguez), mellor actriz secundaria (María Roja), mellor actor secundario (Evaristo
Calvo), mellor actor protagonista (Santi Romay); Eroski Paraíso, de Chévere (4): mellor
música orixinal (Terbutalina), mellor actriz protagonista (Patricia de Lorenzo), mellor
dirección (Xron) e mellor espectáculo; Voaxa e Carmín, de ButacaZero e Eme2 (2):
mellor maquillaxe (Trini F. Silva) e mellor vestiario (Mari Seoane); Danza da choiva, de
Elefante Elegante (1): mellor espectáculo infantil; Foucellas, de Talía Teatro (1): mellor
escenografía (Dani Trillo); e Raclette, de Ibuprofeno Teatro (1): mellor texto orixinal
(Santiago Cortegoso). Os premiados na edición de 2019 foron: Martina Cambeiro, por O
servidor de dous amos de Talía Teatro (maquillaxe); Suso Montero, por Commedia, de
Contraproducións (vestiario); Laura Iturralde, por Invisibles, de Redrum Teatro
(iluminación); Suso Montero, por Divinas Palabras Revolution, do Centro Dramático
Galego (escenografía); Caxade, por Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro (música orixinal);
Marián Bañobre e Santiago Cortegoso por Invisibles, de Redrum Teatro (adaptacióntradución); Iria Pinheiro e María Lado por Anatomía dunha serea (texto orixinal); Miguel
Borines, por Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro (actor protagonista); Iria Pinheiro, por
Anatomía dunha serea (actriz protagonista); María Lado, por O servidor de dous amos,
de Talía Teatro (actriz secundaria); Marcos Orsi, por Commedia, de Contraproducións
(actor secundadrio); Marián Bañobre, por Invisibles, de Redrum Teatro (dirección);
Commedia, de Contraproducións (espectáculo); e Patapúm, de Elefante Elegante
(espectáculo infantil).
Referencias varias:
- Luís Seoane, “Paula Pereira crea el nuevo trofeo de los María Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 16 febreiro 2019, p. 38.
Informa que o novo trofeo que se entregará aos gañadores das 14 categorías dos Premios
María Casares son realizados pola ceramista Paula Pereira, que sustituirá nesta edición as
tradicionais xerras de Sargadelos. Sinala que o 21 de febreiro se darán a coñecer as
montaxes e profesionais que aspiran aos galardóns na Festa de Finalistas.
- Cuca M. Gómez, “Tú al concierto y yo al teatro”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Vivir Aquí”, “De café con Cuca”, “Escena”, 24 febreiro 2019, pp. 70-71.
Informa da reunión de finalistas dos premios de teatro María Casares.
- ECG, “A TVG non vai retransmitir a gala dos María Casares”, El Correo Gallego,
“Medios”, 14 marzo 2019, p. 53.
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Apunta que a TVG non retransmitirá a gala por decisión da Asociación de Actores e
Actrices de Galicia.
- Gemma Malvido, “María Casares, a lembranza na rúa”, La Opinión, “A Coruña”, 16
marzo 2019, p. 9.
Indica a preparación por parte da Asociación de Actores e Actrices de Galicia da gala dos
premios do teatro galego cun percorrido no que se explicará a figura de María Casares.
- O. U. V., “Los María Casares se reinventan para celebrar ‘a gran festa do teatro’ con
una ‘gala de época”, El Correo Gallego, “Sociedad”, 16 marzo 2019, p. 44.
Informa da celebración da gala que terá lugar o xoves 21 no teatro Rosalía co gallo da
celebración dos premios María Casares. Indica que durante o acto intervirán as Aulas de
Teatro Universitario de Vigo e Ourense recibirán o premio de honra Marisa Souto.
Ademais, o actor e dramaturgo Carlos Santiago lerá o Manifesto Galego do Día Mundial
do Teatro.
- S. H., “Doce montaxes finalistas compiten hoxe polos María Casares, con ‘Comedia’
como gran favorita”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 marzo 2019, p. 35.
Informa da gala con motivo da XXII edición dos premios María Casares, na que doce
montaxes se disputan as estatuiñas. Indica que as obras favoritas son Commedia, de
Contraproducións, con 12 candidaturas; Divinas Palabras Revolution, do CDG, con 7; e
A leitura, de Emedous, con 5.
- Ana Ramil, “A escea galega ríndese ás mulleres”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 marzo
2019, p. 42.
Destaca o protagonismo das mulleres na XXIII edición dos Premios de Teatro María
Casares, non só porque das oito categorías con nominacións de ambos sexos, elas levaron
cinco, senón porque un dos dous espectáculos con maior número de premios, Invisibles,
visibiliza a crueza dos malos tratos da man de historia real de sete mulleres vítimas de
violencia de xénero.
- Cuca M. Gómez, “Un momento de felicidad”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Teatro”, 23 marzo 2019, pp. 62, p63.
Recolle o galardón á obra “Invisibles”, de Redrum Teatro, que gañou pola súa directora,
Marián Bañobre, iluminación e adaptacion-tradución.
- Xiana Cid, “Fernando Dacosta. ‘O María Casares honra a todas as aulas de teatro
universitarias galegas”, La Región, “Ciudad”, 28 febreiro 2019, p. 16.
Entrevista con Fernando Dacosta, director da Aula de Teatro Universitario de Ourense,
homenaxeada nos premios María Casares. Fala sobre o impacto do galardón, a Aula,
sobre a obra que se estreará no mes de maio, Implosións, drogas, pasma e outras cousas
das que preocuparse, e sobre a Miteu.
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XVIII Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva
O Concello de Padrón convoca dende o ano 2001 este premio en homenaxe a Maruxa
Villanueva, que foi case tres décadas guardesa da Casa-Museo de Rosalía de Castro e
tamén recoñecida actriz de teatro. Poden concorrer aqueles actores e actrices que, durante
o ano, participasen nun espectáculo teatral en galego, ademais de ser extensivo a un artista
de recoñecida traxectoria neste ámbito. Conta cunha contía de 1.200 euros, diploma
acreditativo e estatuíña de bronce do busto de Maruxa Villanueva. En anteriores edicións
foron premiados Roberto Vidal Bolaño (2001), Susana Dans (2002), Rosa Álvarez
(2003), Manuel Lourenzo (2004), Xan Cejudo (2005), Ana Valles (2006), Luísa Merelas
(2007), Xosé Manuel Olveira “Pico” (2008), Gonzalo Uriarte (2009), Víctor Mosqueira
(2010), Patricia de Lorenzo (2011), Gustavo Pernas (2012), Mónica Camaño (2013),
Marta Pérez (2014), María Barcala (2015) e Nuria Sotelo Rodríguez (2016). Na edición
de 2017, o xurado, conformado pola concelleira de Cultura de Padrón, Lorena Couso,
como presidenta; como vogais, a escritora e profesora da Escola Superior de Arte
Dramático de Galicia Inma López Silva; o actor e profesor da Universidade da Coruña
Carlos Caetano Biscainho Fernandez; o dramaturgo, profesor da Escola Superior de Arte
Dramático de Galicia, membro do Consello Asesor do Centro Dramático Galego e
membro do Consello de Redacción da Revista Galega de Teatro, Alfonso Becerra Rojo;
o profesor da Escola Superior de Arte Dramático Roberto Pascual Rodríguez; a actriz,
doutora universitaria e especialista en teatro de obxectos Comba Campoy García; e a
animadora social do Concello de Padrón, María Cruz Taboada Álvarez, como secretaria,
galardoaron Eduardo Rodríguez Cunha. No 2018, recoñeceuse a Eduardo Alberto
Rodríguez Cunha, Tatán. Na edición do ano 2019 premiouse a Iria Pinheiro.
XXII Premios MAX de las Artes Escénicas
En 1998 naceron os premios Max das Artes Escénicas, organizados pola Fundación Autor
da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE), co propósito de estimular e premiar o
talento de artistas e profesionais das artes escénicas. A este premio concorren todos os
espectáculos estreados ou en xira na temporada anterior. Os premios concédense en vinte
e tres apartados distintos, como autoría, tradución, adaptación, composición,
escenografía, iluminación etc., elixidos mediante os votos dos seus compañeiros. Dentro
do apartado do premio ao mellor autor teatral, nas primeiras convocatorias só se
contemplaba a escrita en castelán, pero máis tarde tivéronse tamén en conta as outras
linguas do estado. Dende a edición de 2014 desapareceu a categoría de Mellor Autor
Teatral en Galego. Na edición do presente ano 2019 non resultou premiada ningunha obra
galega.
Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “Casa O’Rei’ y ‘Circo de pulgas’ optan a cinco Premios Max cada
una”, Faro de Vigo, “Servicios”, 15 febreiro 2019, p. 67.
Informa das obras galegas seleccionadas aos Premios Max: “Casa O’Rei”, que opta ós
premio de mellor espectáculo de teatro, mellor adaptación ou versión de obra teatral
(Santiago Cortegoso), mellor dirección de escena (Santiago Cortegoso), mellor espazo de
espazo escénico (Pablo Giráldez) e mellor actor protagonista (Miguel Borines); e “Circo
de pulgas”, que opta aos premios de mellor espectáculo, mellor autoría teatral (Ana
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Vallés), mellor dirección de escena (Ana Vallés), mellor espazo de espazo escénico
(Baltasar Patiño) e mellor deseño de iluminación (Baltasar Patiño).
- H. J. P., “As compañías teatrais Ibuprofeno e Matarile acaparan cinco candidaturas cada
unha nos Max”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 febreiro 2019, p. 36.
Indica que as compañías teatrais galegas Matarile e Ibuprofeno acaparan cinco
candidaturas cada unha na 22ª edición dos premios Max de Artes Escénicas impulsado
pola SGAE. A montaxe “Casa O’Rei” aspira aos premios ao mellor espectáculo teatral, á
dirección de escena e á adaptación dunha obra, actor e deseño de espazo escénico. “Circo
de pulgas” concorre nas candidaturas ao mellor espectáculo, a autoría e dirección de
escena, e ao melor deseño de espazo escénico e deseño de iluminación.
Premio Nacional de Teatro
Ver o apartado X.5. deste Informe.
XIX Premio de Teatro Rafael Dieste
Este premio, creado no ano 1988 pola Deputación Provincial da Coruña para incentivar a
creatividade no ámbito do teatro por ser unha das formas artísticas de maior incidencia
social, e en lembranza do autor rianxeiro que lle dá nome, ten dende 1999 unha
periodicidade bienal. Dende o ano 2001, poden optar todos os autores de calquera
nacionalidade, que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas
en lingua galega. Concédese un premio único e indivisíbel dotado de 6.500 euros. A
Deputación publica a obra premiada, reservándose durante un prazo de dezaoito meses
os dereitos de editala e de representala, e entrega ao gañador trinta exemplares. Ademais,
poderá contratar unha compañía teatral galega para realizar a montaxe e a representación
da obra premiada. Os traballos, de tema e extensión libres, deben presentarse por
quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a dobre espazo, en tamaño
DIN-A4, por unha soa cara, numerados, grampados ou encadernados, segundo o sistema
de plica. Os participantes teñen a obriga de comunicar á deputación a concesión de
calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se
produza, o que dá lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actúa en pleno, en sesión
a ser posíbel única, sendo necesaria a asistencia dos dous terzos dos seus membros. As
deliberacións son secretas. Sendo un dos obxectivos deste concurso a posta en escena da
obra premiada, estímanse positivamente os factores que inciden na súa viabilidade
escénica: número de personaxes, condicións técnicas etc. O xurado non pode declarar
deserto o galardón e a súa proposta é obxecto de resolución da Presidencia desta
Deputación, órgano competente para resolver o premio. Os textos envíanse á Deputación
da Coruña, Avda. Alférez Provisional, s/n, 15006 A Coruña, indicando no sobre “Premio
de Teatro Rafael Dieste”. En anteriores edicións resultaron premiadas as seguintes obras
dramáticas: Ei, Feldmühle, de Xesús Pisón en 1991; Días sen gloria, de Roberto Vidal
Bolaño en 1992; Matalobos, de Raúl Dans en 1993; Velenos, de Xesús Pisón en 1994; O
serodio remordemento do amor, de Xavier Lama en 1995; Magnetismo, de Manuel
Lourenzo en 1996; Doentes, de Roberto Vidal Bolaño en 1997; Ninguén chorou por nós,
de Miguel Sande en 1998; Últimas faíscas de setembro, de Manuel Lorenzo Pérez en
1999; Footing, de Gustavo Pernas Cora en 2001; A ciencia dos anxos, de Inma Antonio
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en 2003; Final de película, de Gustavo Pernas en 2005; Unha primavera para Aldara, de
Teresa Moure en 2007; e 0,7% Molotov, de Santiago Cortegoso en 2009; A función do
tequila, de Manuel Guede Oliva en 2011; e Teatro ou xeitos de cargar unha arma, de Zé
Paredes e Xosé Manuel Pacho Blanco. Na edición correspondente ao ano 2015 o gañador
foi Roberto Salgueiro con Como mil cachiños de vidro que a dor escurece. No ano 2016
non lle correspondeu convocatoria. Na edición de 2017 o galardón recaeu en Ernesto Is,
por Despois das ondas. Na edición do ano 2019, o gañador foi Fernando Castro Paredes,
con Amorodo agre.
Referencias varias:
- ECG, “Galardón teatral Rafael Dieste de la Diputación de A Coruña para Castro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 2 outubro 2019, p. 38.
Faise eco do galardón concedido a Fernando Castro Paredes por Amorodo agre. O autor
xa previamente acadara o Varela Buxán e o Vidal Bolaño de textos teatrais. Indica que o
xurado estivo formado por Mabel Rivera, Marga do Val, Carlos Vizcaíno, Marta Pérez e
Ernesto Is e que este destacou da obra a elaborada construción dramática que mantén a
emoción e o interese e a definición dos personaxes. Finaliza sinalando que Fernando
Castro tamén é autor de varios poemarios e relatos de corte variado.
II Certame de textos teatrais Roberto Vidal Bolaño
Este certame nace pola necesidade de fomentar a escrita de textos teatrais dirixidos ao
alumnado de ESO e Bacharelato. Por iso, o IES Ribeira do Louro e a Editorial Galaxia,
convocan este certame coa finalidade de crear un fondo de textos teatrais susceptíbeis de
ser representados por alumnado do ensino secundario. Poderán concorrer ao Certame
todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos teatrais inéditos e
non premiados noutros certames, que estean escritos en lingua galega. As obras serán de
temática e extensión libre, se ben hai que ter en conta que van ser interpretadas por
alumnos e alumnas de entre doce e dezaoito anos. Cada autor poderá presentar máis dunha
obra. O premio constará dun diploma acreditativo e a edición e publicación da obra
gañadora a cargo da Editorial Galaxia. A tal efecto a editorial asinará co gañador ou
gañadora o correspondente contrato da edición. O premio poderá quedar deserto se a
calidade das obras presentadas non é a axeitada segundo o criterio do xurado. O envio
das obras farase a través de correo electrónico ies.ribeira.louro.@edu.xunta.es,
especificando no envío “Certame de textos teatrais Roberto Vidal Bolaño”. Enviaranse
dous arquivos: un coa obra (con título e lema) e outro coa plica (no que constará o nome
e apelidos do autor, lema, título e breve sinopse da obra, teléfono e email). O xurado
estará conformado polo EDL do IES Ribeira do Louro, profesionais do teatro e un
representante da Editorial Galaxia que prestarán especial atención á innovación
dramatúrxica, as novas linguaxes contemporáneas e a singularidade temática das pezas.
As obras gañadoras daranse a coñecer no mes de xuño de 2018 e farase un acto de entrega
de diplomas, nun lugar que se convirá a tal efecto, na última semana dese mes. Se durante
o tempo de presentación e deliberación a obra presentada recibise algún premio ou fose
editada, o autor deberá comunicalo á organización do certame, xa que este feito será
motivo de exclusión do presente concurso. Na primeira edición, a obra premiada foi A
sombra das árbores, de Ana Abad de Larriva. A premiada na edición correspondente ao
ano 2019 foi Ana Abad de Larriva, por A sombra das árbores.
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Referencias varias:
- Lucía Costas, “El IES de Ribeira do Louro impulsa el teatro con premios en metálico y
con la publicación de ejemplares”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Louriña”,
“Porriño. Mos”, 21 xullo 2019, p. 13.
Dá conta da concesión do Premio Roberto Vidal Bolaño a Ana Abad de Larriva, pola
obra A sombra das árbores. A dotación consiste nun premio de 2000 euros e a publicación
da obra pola Editorial Galaxia. A autora matiza sobre a súa obra que, ademais de estar
feita para interpretarse, é literaria, contando con moita poesía que convida a ler.
- Fernando Franco, “Con Ana, á sombras dos árbores”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira
Vigo”, 15 novembro 2019, p. 11.
Comenta a súa asistencia á presentación de A sombra dos árbores, obra gañadora do II
Certame de Textos Teatrais Roberto Vidal Bolaño. Á presentación asistiron a autora,
Ana Abad de Larriva, ademais de Lourdes Mourde, Francisco Castro, Raquel Castro,
Ceferino De Blas, Manrique Fernández, Tania Alonso, Carlos Labraña, Ernesto Is,
Anotino Abad, Xoan Carlos Abad, Iglesias Veitga e Mercedes Bangueses, entre outros.
VII Premio MOME de Teatro Varela Buxán
Creado en 2011 polo Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME) cos obxectivos
de pór en valor o MOME como centro neurálxico para o coñecemento e promoción da
madeira así como referente na vida cultural galega, perseverar o cultivo da lingua galega
como sinal de identificación e diferenciación de Galicia e principal patrimonio cultural,
contribuír á difusión do teatro galego e colaborar na divulgación da vida e obra do
dramaturgo estradense Manuel Daniel Varela Buxán. Poden concorrer todas as persoas,
de calquera nacionalidade, con textos inéditos en lingua galega que teñan como eixe
temático o mundo da árbore, a madeira e/ou do móbel. Os orixinais deben presentarse
baixo lema por triplicado, xunto cunha copia do texto en CD en formato PDF e un sobre
cos datos persoais na Fundación Cultural da Estrada (Avda. Benito Vigo, n.º 104, 36680
A Estrada, Pontevedra), indicando no sobre Premio MOME de Teatro “Varela Buxán”.
A dotación económica é de 1.000 euros para un único premio, diploma acreditativo e
unha escultura en madeira deseñada polo artista estradense Manuel Fragoso. A entrega
de premios ten lugar nun acto público que se celebra o 25 de setembro, en conmemoración
do aniversario do pasamento de Manuel D. Varela Buxán. En anteriores edicións, os
galardóns foron para: Teresa González Costa en 2011 por Madeira de gañador; Xosé
Lois García en 2012 por A cerna; Santiago Cortegoso en 2013 por Smoke on the water; e
Ana María Carreira Varela en 2014 por Un intre antes do solpor. Na edición
correspondente ao ano 2015 o xurado, composto Santiago Cortegoso, Ana María Carreira,
Xosé Lueiro e Henrique Vázquez acordou por unanimidade conceder o premio de teatro
á obra Oito epitafios por Troia, da autoría de Marcos Abalde (Vigo, 1982). Na edición de
2017 resultou gañador Fernando Castro Paredes, por Pallaso. Na edición do ano 2019,
resultou gañador Fernando Epelde García, por Engadir auga e esperar...
Referencias varias:
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- Cibrán Canedo, “Epelde gana el Varela Buxán”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 19 decembro 2019, p. 35.
Dá conta da obra gañadora na sétima edición, Engadir auga e esperar... de Fernando
Epelde García.
Premio Xenaro Marinhas de Teatro Breve convocado pola Asociación Cultural
Alexandre Bóveda
A Asociación Cultural Alexandre Bóveda convoca o I Premio de Teatro Breve Jenaro
Marinhas del Valle. Os orixinais estarán escritos en galego e a temática será libre. As
obras presentadas terán un máximo de 20 folios, en tipo de letra Times New Roman, e
cun tamaño de letra de 12; ou ben mecanografados a dobre espazo. Establécense un
primeiro premio e dous segundos premios, os cales serán publicados nos Cadernos de
Teatro Alexandre Bóveda. Asemade o primeiro Premio será estreado, en formato de
lectura dramatizada, por ACAB Teatro, o grupo teatral da Agrupación Cultural Alexandre
Bóveda. Os participantes e as participantes no Premio de Teatro Breve Jenaro Marinhas
del Valle comprométense a aceptar o regulamento das presentes bases. Os orixinais non
serán devoltos aos autores e autoras. Os orixinais serán enviados ao seguinte enderezo:
Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Rúa dos Olmos,16-18, 1º – 15003 – A Coruña.
Figurando dentro do sobre tres copias e participarase segundo o sistema de plica. O
xurado estará formado por profesionais do sector de recoñecido prestixio. Na edición do
ano 2018, o primeiro premio recibiuno José Luis Baños de Cos, por Fashion Victims; o
primeiro accésit, Alger G., por Albatros; e o segundo accésit, Fernando Castro Paredes,
por No ventre da balea. No ano 2019 non se convocou, pero hai noticias da convocatoria
do 2020.
Premio Xograr de Outono
Galardón que concede o Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) a persoas ou
entidades que desenvolvan un papel activo na promoción e desenvolvemento do teatro en
Galicia. En anteriores edicións resultaron gañadores Roberto Vidal Bolaño (2002), Artur
Trillo (2004), Celso Parada (2005), Víctor Mosqueira (2006), Quico Cadaval (2007),
Dorotea Bárcena (2008), Cándido Pazó (2009), Paula Carballeira (2010), Marcelino de
Santiago “Kukas” (2011), Alberto Gende (2012), Xosé Manuel Oliveira “Pico” (2013) e
Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán” (2014), Susana Dans (2015) e Miguel de Lira (2016).
Na edición correspondente ao ano 2017 a gañadora foi Mónica Camaño (Cangas, 1971).
No 2018 recoñeceuse a Manuel Lourenzo. No 2019, a gañadora foi Patricia de Lorenzo.
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X.4. INVESTIGACIÓN
XX Premio de Investigación Concello de Pontedeume
Dirixido a traballos inéditos escritos en galego que traten sobre aspectos etnográficos de
Pontedeume ou da súa comarca. Conta cun único galardón dotado de 1.140 euros,
ademais da súa publicación na revista de investigación local Cátedra. Revista eumesa de
estudios. O tema da investigación versará sobre aspectos de Pontedeume e a súa Comarca
dende a perspectiva da descrición propia da Etnografía ou das interpretacións propias da
Antropoloxía Social e Cultural e da Etnohistoria. A lingua empregada nos traballos será
a galega. Poderán optar a este premio cantas persoas o desexen, de forma individual ou
colectiva. Os traballos serán inéditos e que non teñan obtido ningún premio
anteriormente. Entregaranse orixinais e catro copias en tamaño folio, mecanografados a
dobre espacio e por unha soa cara. A extensión dos traballos será dun mínimo de
cincuenta folios e un máximo de cen, incluídos os documentos gráficos, fotográficos e
outros elementos que os ilustren. As obras poderán presentarse directamente ou ben ser
remitidas por correo certificado ao Rexistro Xeral da Secretaría da Casa do Concello de
Pontedeume, (Rúa Real, 17 - 15600 Pontedeume - A Coruña) baixo o sistema de plica. A
decisión do xurado será inapelable. O nome das persoas que o compoñen así como a súa
decisión comunicarase aos participantes e público en xeral o día da entrega do premio, e
difundirase a través dos medios de comunicación. O premio poderá quedar deserto de non
existiren traballos de calidade a xuízo do xurado. Os organizadores do premio resérvanse
o dereito de cancelar o premio ou resolver os imprevistos sen estar na obriga de
comunicárllelo previamente aos participantes. O traballo premiado, así como aqueles que
o xurado considere de interese serán publicados na revista de investigación local Cátedra.
Revista eumesa de estudios. A participación neste premio de investigación implica a
aceptación das presentes bases. Na edición correspondente ao ano 2019, o gañador foi
Jesús Manuel Bouza Faraldo.
XIII Premio Condado de Pallares
A asociación Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares convoca dende o ano 2007 este
certame, que está patrocinado pola Deputación Provincial de Lugo, a Secretaría Xeral de
Política Lingüística, a fundación Caixa Galicia e os concellos de Guntín e Taboada.
Recibe traballos, cunha extensión mínima de cen páxinas, escritos en galego sobre
lingüística, historia, arte, arqueoloxía, etnografía e folclore do antigo Condado de
Pallares. O galardón consiste en 3.000 euros, ademais da publicación polo Departamento
de Cultura da Deputación Provincial de Lugo. En edicións anteriores foron galardoados
Almudena Figueiras; Juan Manuel Sobrado Vázquez; Xosé Luís Vázquez Somoza, José
Luis Díaz Castroverde Lodeiro e Claudio Otero Eiriz, Javier Gómez Vila, María del Mar
Neira González e Tamara González López. Na edición correspondente ao ano 2017 a
gañadora foi Alberta Fernández, por Traslado de tres templos románicos no Condado de
Pallares. No ano 2018 premiouse o traballo Percorrido polos caneiros do Miño
pertencentes a Guntín de Pallares. No ano 2019, premiouse A comarca de Chantada no
século XVIII, da autoría de Tamara González López, Claudio Otero Eiriz e Xosé Méndez
Pérez.
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XIII Premio de Investigación Manuel Iglesias
A Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo convoca este premio de
investigación, co obxectivo de manter o legado intelectual, cultural e relixioso de Manuel
Iglesias. Poderán presentarse traballos de investigación que traten sobre a figura de San
Rosendo, a Idade Media galega en xeral, a diócese de Mondoñedo ou o Mosteiro de
Celanova. Estabelécese un único premio, dotado de 1.500 euros. Considérase a
posibilidade de estabelecer outra modalidade na que se recoñeza a unha personalidade ou
institución polo seu labor nas áreas mencionadas. Na edición correspondente ao ano 2015
o premio foi para Manuel Rey Olleros por La música en el manuscrito 9 de Silos: propio
del tiempo. Na edición correspondente ao ano 2016 o premio foi para Antonio Bonet
Correa. En 2017, foille entregado o galardón á Fundación San Rosendo por mérito aos
seus vintecinco anos de investigación. No 2018, o gañador foi Bieito Pérez. Na edición
de 2019, o prazo de recepción de orixinais está aberto até o 15 de novembro.
XII Premio Manuel Murguía de Ensaio
Convocado dende 1998 pola Deputación Provincial da Coruña co obxecto de enxalzar a
vida e obra “dunha figura das letras galegas, un precursor do galeguismo, político, literato
e historiador”, está dotado dun premio de 6.500 euros e a publicación da obra gañadora.
Poden concorrer todo tipo de ensaios de carácter histórico referidos a calquera aspecto da
Comunidade Autónoma de Galicia non premiados nas tres edicións anteriores. A
presentación debe ser feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que
inclúa a seguinte inscrición: Premio de ensaio “Manuel Murguía”, título da obra e lema
ou pseudónimo; o tratamento de texto pode ser Word, OpenOffice ou PDF. No caso de
optar pola presentación en papel, as obras deben entregarse por duplicado, en exemplares
separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, numerados, grampados ou
encadernados. A obra preséntase baixo o sistema de plica, polo que debe achegarse un
sobre á parte en cuxo exterior figure o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor
e no interior unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e,
ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, até a
data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio. Hai que dirixilos á sede da
Deputación da Coruña (Avda. Alférez Provisional s/n, 15006 A Coruña). En edicións
anteriores recibiron o galardón La insurrección de Ferrol de 1872, de Alfonso Gomis
Rodríguez en 1998; El patrimonio histórico y la representación de la memoria, de
Marcelino Abuín Duro en 1999; Raza e alteridade: A reflexión sobre a diversidade
humana na Galicia do século XIX, de Fernando Pereira González en 2000; As cartas do
destino, de Raúl Soutelo Vázquez e Xosé Manoel Núñez Seixas en 2002; A raíña Lupa.
As orixes pagás de Santiago, de Antonio Balboa Sagado en 2004; Medios de
comunicación comarcal en Negreira, A Baña e Brión no século XX, de X. Amancio
Liñares Giraut e Omayra Lista Liñares en 2006; Una familia gallega y un océano de por
medio. Vínculo y experiencia a través de la memoria fotográfica y epistolar, de María
Liliana da Orden en 2008; E fíxose nación. A idea de nación española: liberais versus
absolutistas na prensa galega da Guerra da Independencia, de Sabela Taboada en 2010;
en 2011 e 2012 non houbo convocatoria; e Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á
cuestión pecuaria en Galicia, de Diego Conde Gómez en 2013; en 2015 gañou Marcelino
Agís Villaverde polo traballo Historia do pensamento galego contemporáneo. Na edición
de 2017 o xurado estaba composto por África López Souto, Ana Torres Jack, UxíoBreogán Diéguez, Helena Miguélez e o gañador da última edición, Marcelino Agís,
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premiaron Raúl Soutelo e José Manuel Vázquez Lijó por O son que coñeceu Ramón
Caamaño, entre dezaseis propostas presentadas. Na edición do ano 2019 o xurado estivo
composto por Miguel Anxo Seixas Seoane, Rebeca Baceiredo Pérez, Iria Veiga Ramos,
Xurxo Couto, Manuela Muñiz, Raúl Sotelo Vázquez e José Manuel Váquez Lijó e o
premio concedeuse a Martín Fernández Calo (Porto do Son, 1990), por Callaici principes.
Os soberanos da Galiza castrexa.
Referencias varias:
- G. N., “Fernández Calo, premio Murguía cun ensaio sobre os soberanos da Galicia
castrexa”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 outubro 2019, p. 32.
Informa da concesión do galardón para Martín Fernández Calo polo ensaio Callaici
principes. Os soberanos da Galiza castrexa. O xurado destacou a redacción e precisión
terminolóxica e conceptual do estudo e a súa sólida argumentación teórica.
- M. Cano, “O sonense Martín Fernández, gañador do Manuel Murguía”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 outubro 2019, p. 28.
Faise eco da concesión do XII Premio de Ensaio Manuel Murguía para Martín Fernández
Calo. Indica que o xurado resalta a rigorosa análise da institución de principes na Callaici
da Antigüidade, a redacción e a precisión terminolóxica e conceptual. Sinala tamén que
Martín Fernández recibirá unha dotación económica de 6500 euros e a publicación da
obra.
II Premio Mondoñedo 10
Convocado dende 2016 pola asociación As San Lucas con colaboración co colectivo
Mondoñedo É... ten o obxectivo de establecer vínculos permanentes entre a cidade e o
concello que lles dá nome coas mellores obras de creación cultural. O premio irá variando
de categoría cada ano, galardoando, deste xeito, a mellor creación cultural en cadansúa
modalidade publicada nos últimos dez anos. Entre as diferentes modalidades establécense
na seguinte orde, narrativa, poesía, teatro, ensaio, música, plástica, artes visuais,
tradución, xornalismo cultural e mellor persoa, proxecto ou colectivo. Na primeira
edición do premio a obra premiada foi Os libros arden mal, de Manuel Rivas. Na segunda
edición a obra galardoada foi Hordas de escritura, de Chus Pato, como mellor obra de
poesía.. No ano 2019, o Premio Mondoñedo 10 de ensaio recibiuno Ramón Villares, por
Identidade e efectos patrios.
Premio Nacional de Ensaio
Ver o apartado X.5. deste Informe.
I Premio de Ensaio Ramón Baltar Feijóo
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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XIX Premio de Ensaio Ramón Piñeiro
A Editorial Galaxia convocou por primeira vez este premio no ano 2000 con motivo do
seu cincuentenario e do décimo cabodano de Ramón Piñeiro. En edicións posteriores
sumouse á convocatoria o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
coa colaboración do grupo Gas Natural. Con el preténdese contribuír á difusión do ensaio
breve en lingua galega, xénero que Ramón Piñeiro cultivou con asiduidade e ao que fixo
importantes contribucións. Pode participar calquera persoa interesada, a excepción do
persoal pertencente ao Centro Ramón Piñeiro, con traballos orixinais e inéditos, en lingua
galega, axustados á normativa oficial do idioma, que versen sobre o ámbito xeral do
pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía, filosofía, historia). O tema dos
ensaios é libre e os traballos deben evitar o enfoque de investigación especializada ou de
carácter estritamente académico. Os traballos, asinados cun lema ou pseudónimo, cunha
extensión entre douscentos mil e trescentos mil caracteres, incluídos espazos, deben ser
presentados por quintuplicado, en formato DIN-A4, mecanografados a dobre espazo e
por unha soa cara, e dirixirse por correo certificado, baixo plica, á Editorial Galaxia
(Avenida de Madrid, n.º 44, 36204 Vigo). Estabelécese un único premio, consistente en
3.000 euros, outorgado ao ensaio que posúa maior fondura e orixinalidade e reúna
suficientes méritos estilísticos e literarios. Este galardón é único e indivisíbel e o xurado,
formado por personalidades de relevo da vida cultural galega, pode declaralo deserto, así
como tamén pode recomendar a publicación de traballos presentados ao certame que
sexan de interese e non resultasen premiados. A contía do premio inclúe os dereitos de
autor pola primeira edición do texto gañador, que será publicado pola Editorial Galaxia
na súa colección “Ensaio”. En edicións anteriores recibiron o galardón A submisión das
masas. Do poder do progreso ó progreso do poder, de Basilio Lourenço Fondevilla en
2001; Tempo e venganza, de Anxo A. Rei Ballesteros en 2002; A terra quere pobo, de
Xosé Luís Barreiro Rivas en 2003; Outro idioma é posible, de Teresa Moure en 2004; O
suxeito posmoderno. Entre a estética e o consumo, de Rebeca Baceiredo en 2005;
Psicopatoloxía do retorno, de Ramón Area Carracedo e Alexandre García-Caballero en
2006; Paisaxe e nación (A creación discursiva do territorio), de María López Sández en
2007; Un longo e tortuoso camiño: adaptación, crise e cambio no Bloque Nacionalista
Galego (1982-2008), de Xosé Ramón Quintana Garrido en 2008; Retrato da xeración de
1950. Microhistoria do cambio social na Galicia contemporánea, de Manuel Pérez Rúa
en 2009; A arte do imposible, de Ramón Máiz Suárez en 2010; Queer.emos un mundo
novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións, de Teresa Moure en 2011; Para
que nos serve Galiza?, de Xaime Subiela en 2012; Da natureza dos escritores, artistas e
vermes. Ensaio sobre o pracer no diálogo con Karl Marx, de José María Durán en 2013;
e Barthes Filósofo, de Luís G. Soto en 2014; en 2015 Santiago Lamas e Alfonso Mato
coa obra titulada De camiños, viaxeiros e camiñantes. Peregrinos de Nós ao cabo do
mundo; e en 2016 foi Rafael Quintía pola obra Mariña, de deusa a santa. A advocación
de Santa Mariña na cristianización da Gallaecia. Na edición de 2017 o xurado composto
por Dolores Vilavedra, Luís Alonso Girgado, Manuel Núñez Singala, Inma López Silva
e Carlos Lema, premiou Xosé Constenla Vega, por O colapso territorial en Galiza. Unha
lectura dende o espazo da construcción social do país. En 2018, premiouse a Fernando
Redondo Neira, por Os amorodas de Bergma. No ano 2019, o xurado estivo formado por
África López Souto, Luís Alonso Girgado, María López Sández, Anna Rodríguez
Figueirido e Carlos Lema e a obra premiada foi Cartografías da narrativa galega
contemporánea de Xaquín Núñez Sabarís.
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Referencias varias:
- Luis Montero, “Xaquín Núñez Sabarís gaña o Ramón Piñeiro de Ensaio 2019”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 28 decembro 2019, p. 36.
Dá conta da concesión do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2019 á obra Cartografías da
narrativa galega contemporánea de Xaquín Núñez. Especifica que o xurado estivo
formado por África López Souto, Luís Alonso Girgado, María López Sández, Anna
Rodríguez Figueirido e Carlos Lema. Fala sobre o gañador do premio e repasa as
dezanove edicións do Premio de Ensaio Ramón Piñeiro e as obras premiadas.
XXIV Premio Vicente Risco de Antropoloxía e Ciencias Sociais
Convocado dende 1994 polos concellos de Castro Caldelas e Allariz en colaboración coas
fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco, estaba dotado de 6.000 euros, que na
convocatoria de 2013 se viron reducidos a 4.500 euros, ademais da publicación da obra
por Sotelo Blanco Edicións. Poden concorrer obras orixinais e inéditas, escritas en galego
normativo, sobre o ámbito rural galego dende o punto de vista antropolóxico ou das
ciencias sociais (historia, economía, socioloxía, literatura etc.). Os textos, cunha
extensión mínima de cento cincuenta e máxima de trescentos folios a dobre espazo, teñen
que ser presentados, por quintuplicado, na Fundación Sotelo Blanco (San Marcos, n.º 77,
15820 Santiago de Compostela, A Coruña) baixo lema ou título e acompañados dun sobre
pechado no que consten os datos persoais e enderezo do autor. O xurado está composto
por cinco membros relacionados co mundo da cultura, actuando un deles de secretario.
Nas edicións anteriores premiouse a Santiago González Avión en 1999 por Abrente
incerto; a Rosa Brañas en 2001 por Deuses, heroes e lugares sagrados; a Anxo Fernández
Ocampo en 2002 por A esperanza Bretona; a Elixio Villaverde en 2003 por Galegos en
México (1878-1936); a Julia Varela en 2004 por A Ulfe, socioloxía dunha comunidade
rural galega; a María Montserrat Varela Vázquez en 2005 por Trazos da escolma da
cultura do pobo galego; a Santiago Prado Conde en 2007 por Poboacións non pertinentes
nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural na terra de Melide,
publicado co título Novas minorías nas institucións educativas; a Xosé Lois Ladra
Fernández en 2008 por A pesca fluvial tradicional en Galicia. Caneiros, pescos e
pesqueiras; a María Pilar García Negro en 2010 por O clamor da rebeldía. O nacemento
do ensaio na literatura galega contemporánea, simultánea ao nacemento da conciencia
do xénero rosaliano; a Carlos Callón Torres en 2011 polo seu ensaio Amigos e sodomitas.
A configuración da homosexualidade na Idade Media; a Xosé Manuel González
Reboredo en 2012 por Os santos titulares de parroquia en Galiza. Pasado, presente e
perspectivas de futuro, a Laura Tato Fontaíña por Do teatro ao cinema en 2013; a Luzía
Oca González por Caboverdianas en Burela (1978-2008), migración, relación de xénero
e intervención social; en 215 a Rafael Quintía por Análise estrutural e simbólica do mito
da moura galega; e en 2016 a Roberto Fernández Álvarez pola obra Enfermos pobres,
médicos tristes. Na edición correspondente ao ano 2017 a obra Usos e desusos das terrras
do Tourém, transformações socioterritoriais em uma aldeia rural fronteiriça do norte de
Portugal com a Galiza, de Diego Amoedo Martínez. No ano 2019 convocouse a XXIV
edicIón, con prazo límite de entrega de orixinais en xaneiro de 2020.
V Premio Xermade na Historia
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Os/as interesados/as poderán participar a nivel individual ou como colectivo. Cada autor/a
poderá concursar con cantos traballos desexe. Os temas sobre os que poderán versar os
traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de
Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes,
literatura oral, arquitectura, etc). Haberá dous premios: un primeiro, dotado con 2.000
euros, e un segundo, dotado con 1.000 euros. Os traballos deberán ser entregados no
rexistro do Concello de Xermade baixo o sistema de plica. Coa presentación dos orixinais
deberá ser incluída, tamén, a seguinte documentación: Curriculum Vitae dos solicitantes
ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo ou
grupo. Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá
descargarse da páxina web do concello: xermade.org. Deberase entregar orixinal en papel
e copia en CD, en formato PDF ou Word, fonte CTimes New Roman, corpo doce, DIN
A4. A extensión dos traballos será dun mínimo de cincuenta folios e un máximo de
catrocentos. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén
se contabilizarán. Os traballos deberán ser realizados e presentados e en lingua galega..
O xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e catro vogais:
Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas en materias
relacionadas co patrimonio etnográfico e cultural. Actuará como secretario/a un/ha
funcionario/a do concello de Xermade. Unha vez que o xurado falle os premios, que
poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.
As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a
aceptación do Premio no prazo de oito días naturais a partir da data da comunicación da
concesión do mesmo. As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello dentro do
prazo dun ano; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero
no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.
A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do
autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo,
poderán deixar sen efecto o premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas
nas bases. No ano 2018, disitinguiuse a Xavier Gómez Vila e Antonio Riveira Requeijo,
por Xermade na prehistoria. A paisaxe arqueolóxica no paleolítico, megalitismo e
calcolítico. No 2019, o gañador foi Rafael Quintía.
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X.5. MIXTOS VARIAS MODALIDADES
XXXIV Premio Antón Losada Diéguez
A Fundación Antón Losada Diéguez organiza dende o ano 1986 este certame, en
colaboración cos concellos do Carballiño e Boborás e coa Deputación Provincial de
Ourense. O seu obxectivo é o de premiar as dúas mellores obras publicadas en galego
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior nos campos da investigación e
da creación literaria. Ten unha dotación económica de 6.000 euros para cada un dos
gañadores, ademais dun diploma e dunha escultura conmemorativa. En edicións
anteriores os galardóns concedéronse, na modalidade de “Creación literaria”, a Ramiro
Fonte por Designium en 1985; Luís González Tosar en 1986 por A caneiro cheo; Carlos
Casares en 1987 por Os mortos daquel verán; Xosé Ramón Pena en 1988 por Para
despois do adeus; Marina Mayoral en 1989 por Chamábase Luís; Antón Tovar en 1990
por Berros en voz baixa; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1991 por Arraianos; Anxo Rei
Ballesteros en 1993 por Loaira; Úrsula Heinze en 1994 por Culpable de asasinato; Xosé
Luís Méndez Ferrín en 1995 por Estirpe; Marina Mayoral en 1996 por Querida amiga;
Chus Pato en 1997 por Nínive; Olga Novo en 1998 por Nós nus; Fran Alonso en 1999 por
Territorio ocupado; Xosé Fernández Ferreiro en 2000 por O atentado; Xurxo Borrazás
en 2001 por Na maleta; Xavier Rodríguez Baixeras en 2002 por Eclipse; Xabier Quiroga
en 2003 por Atuado na Braña; Ramiro Fonte en 2004 por Os meus ollos; Rosa Aneiros
en 2005 por Veu visitarme o mar; Xosé Luís Méndez Ferrín en 2006 por Contra
Maquieiro; Manuel Rivas en 2007 por Os libros arden mal; Miguel Anxo Murado en
2008 por O soño da febre; Chus Pato en 2009 por Hordas de escritura; Domingo Villar
en 2010 por A praia dos afogados; Xulia Alonso en 2011 por Futuro imperfecto; Agustín
Fernández Paz por Non hai noite tan longa en 2012; Begoña Camaño por Morgana en
Esmelle en 2013; e Cesáreo Sánchez por Caderno do Nilo en 2014. Na modalidade de
“Investigación”, en edicións anteriores concedéronse os galardóns a Claudio Rodríguez
Fer en 1990 por Poesía galega; Francisco Fernández Rei en 1991 por Dialectoloxía da
lingua galega; Lourenzo Fernández Prieto en 1993 por Labregos con ciencia; Xosé María
Lema Suárez en 1994 por A arte relixiosa na Terra de Soneira; Claudio Rodríguez Fer
en 1995 por A literatura galega durante a guerra civil; Andrés Torres Queiruga en 1997
por Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora; Henrique Monteagudo en
2000 por Historia social da lingua galega; José Carlos Bermejo en 2001 por Pensa-la
historia, Narciso de Gabriel en 2002 por Escolantes e escolas de ferrado; Domingo
Docampo en 2003 por Tecnoloxías da información e as comunicacións: unha visión
desde Galicia; Manuel Caamaño en 2004 por As construcións da arquitectura popular,
patrimonio etnográfico de Galicia; Antón Costa en 2005 por Historia da educación e da
cultura de Galicia; Manuel Ferreiro en 2006 pola edición d’Os Eoas de Eduardo Pondal;
Gonzalo Navaza en 2007 por Fitotoponimia galega; Xusto Beramendi en 2008 por De
provincia a nación: Historia do galeguismo político; Camilo Nogueira en 2009 por
Europa, o continente pensado; Pablo Carpintero Arias por Os instrumentos musicais na
tradición galega en 2010; Francisco Calo Lourido por Os celtas. Unha revisión dende
Galicia en 2011; Xesús Alonso Montero por Aníbal Otero. Lingüística e política en
España na Guerra Civil e no franquismo en 2012; Ramón Nicolás por Onde o mundo se
chama Celso Emilio Ferreiro en 2013; e Antón Cortizas por Tastarabás. Enciclopedia
de brinquedos tradicionais en 2014; en 2015 o galardón foi para Diego Ameixeiras por
Conduce rápido e na modalidade de investigación levou o galardón Ana Acuña por
Conciencia política e literatura galega en Madrid (1950-2000); e en 2016 na modalidade
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de creación literaria o galardón foi para Ledicia Costas por Un animal chamado néboa e
na modalidade de investigación levou o galardón Xosé Fernández Fernández por Vicente
Risco. Mestre de mestres. Na edición correspondente ao ano 2017 concorreron ao
galardón corenta e dúas obras (trinta en creación literaria e doce en investigación e ensaio)
e o xurado, presidido por Diego Fernández Nogueira e composto por Xoán Babarro
González, Pegerto Saavedra Fernández, Francisco Fariña Busto, Luis González Tosar,
Ana Patricia Torres Madureira, María do Carme Silva Domínguez e Carlos Paulo
Martínez Pereiro, coa ausencia de Xosé Henrique Costas González e con Julia Rodríguez
Fernández como secretaria, premiou Aqueles días en que éramos malas, de Inma López
Silva, e a publicación Historia da Literatura Galega III. De 1916 a 1936, de Xosé Ramón
Pena, resultaron gañadoras nas modalidades de creación literaria e investigación e ensaio,
respectivamente. No 2018, premiouse a Xosé Benito Reza, por Terradentro (creación
literaria) e a Xosé Luís Axeitos, por Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía
(investigación). Na edición correspondente ao ano 2019 o xurado decidiu outorgar o
premio na categoría de Literatura a Héctor Cajaraville por Nova Nursia e na sección de
Investigación o premio foi acadado por Carlos Castelao, coa obra As orixes da fotografía
en Galicia.
Referencias varias:
- Sabela Pinal, “Cajaraville e Carlos Castelao premios Antón Losada Diéguez”, La
Región, “Carballiño”, 28 abril 2019, p. 29.
Faise eco da decisión do xurado do XXXIV Premio Antón Losada Diéguez que decidiu,
por unanimidade, outorgar o premio na categoría de creación á obra Nova Nursia, de
Héctor Cajaraville e ao traballo As orixes da fotografía en Galicia, de Carlos Castelao,
na modalidae de investigación en ensaio. Apunta que o xurado estivo formado por Diego
Fernández como presidente; e como vogais Afonso Vázquez-Monxardín, Xosé Manoel
Núñez, Franciso Fariña, Patricia Torres, María do Mar Lorenzo, Manuel Ferreiro e Luis
González Tosar, que desculpou a súa ausencia.
Premio da Gala do libro galego da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega (AELG)
A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organiza este premio, que
recoñece os mellores libros publicados o ano anterior. Non ten dotación económica e
entrégase un galardón simbólico consistente nunha pluma estilográfica. Os escritores
socios son os que elixen a obra literaria premiada. No ano 2006 creouse o I Premio
Internacional AELG, baixo o lema “Escritor Galego Universal”. Na edición de 2007
aumentaron as categorías, e pasáronse a premiar obras de Literatura infantil e xuvenil,
Teatro, Narrativa, Poesía, Tradución, Ensaio, e Traxectoria xornalística cultural co
obxectivo de ofrecer unha visión máis ampla do panorama literario galego. No ano 2009
contou coa novidade do galardón da categoría de “Blog literario”. Na edición
correspondente ao ano 2019, premiosue a Xesús Rábade, por Memorias do corpo; a Xosé
Manuel Pereiro, pola revista Luzes; Henrique Alvarellos, pola edición facsimilar de Seis
poemas galegos; Emilio Xosé Ínsua polo ensaio publicado con Xurxo Martínez, Común
temos a patria. Biografía dos irmáns Villar Ponte; Siro López por Castelao na arte
europea; Iolanda Zúñiga por Os contos da avoa Pepa; Xosé Fernández Naval por O
bestiario científico de Anxos Nogueirosa,; Antonio M. Fraga por O bestiario científico
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de Anxos Nogueirosa; Carmen Hermo, por Man de Camelle; o cómic poético O puño e a
letra, de VVAA; A señora Dalloway, traducida por Cecilia Recarey; a obra Eroski
Paraíso de Chévere; a Asesoría de Bibliotecas Escolares e o proxecto literario na rede,
“Brétemas”, de Manuel Bragado. Ademais, concedéronse premios honoríficos a María
Xosé Queizán, por traballos como a revista Festa a Palabra silenciada; a Antonio
Fernández Maira polo seu labor na Federación de Librarías; e a María Teresa Horta pola
calidade literaria da súa obra e o seu pulo á defensa dos dereitos civís, sociais e culturais.
Referencias varias:
- B. L., “A editorial Kalandraka consegue nove candidaturas aos Premios do Libro
Galego”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra, “Ciudad”, 16 marzo 2019, p. 13.
Informa das nove candidaturas da editorial Kalandraka aos Premios do Libro Galego, coa
obra Man de Camelle, de Carmen Hermo; o proxecto Kalandraka TV; a obra Os contos
da avoa Pepa, de Francisco Xosé Fernández Naval; Biblioteca de Pedagoxía; Momentos
estelares da humanidade, de Stefan Zweig pola tradución de Laureano Araujo; Cara e
velocidade, de Marga Tojo; e Eroski Paraíso, de Chévere. Indica eu ademais de
Kalandraka, Pontevedra conta con outro finalista, a Deputacion Provincial, co catálogo
“Galaicos”.
- E. C. G., “El trabajo editorial galardonado en los premios Gala do Libro Galego”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 8 maio 2019, p. 36.
Informa da gala de entrega dos premios Gala do Libro Galego.
- M. G., “María Xosé Queizán, Antonio Fernández Maira e María Teresa Horta serán
galardoados na Gala do Libro Galego o día 11”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 maio
2019, p. 35.
Faise eco do evento que terá lugar no Teatro Principal de Santiago con motivo da entrega
dos premios honoríficos da cuarta edición da Gala do Libro Galego a María Xosé
Queizán, Antonio Fernández Maira e María Teresa Horta.
- ECG, “O Principal compostelán acolle mañá os premios da IV Gala do Libro Galego”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 10 maio 2019, p. 43.
Indica que o Teatro Principal de Santiago acollerá a cuarta edición dos Premios Gala do
Libro Galego 2019, que se celebrará o 11 de maio. Apunta que as obras gañadoras se
darán a coñecer no transcurso do evento e que se entregarán os premios honoríficos a
María Xosé Queizán, Antonio Fernández Maira e María Teresa Horta.
- N. G. M., “Xesús Rábade Paredes premiado na Gala do Libro”, El Progreso, “Vivir”,
12 maio 2019, p. 68.
Informa que Xesús Rábade Paredes foi un dos premiados na cuarta edición da Gala do
Libro Galego na categoría de poesía con Memorias do corpo. Recolle tamén outros
galardoados; Xosé Manuel Pereiro, pola revista Luzes; Henrique Alvarellos, pola edición
facsimilar de Seis poemas galegos; Emilio Xosé Ínsua polo ensaio publicado con Xurxo
Martínez, Común temos a patria. Biografía dos irmáns Villar Ponte; Siro López por
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Castelao na arte europea; Iolanda Zúñiga por Os contos da avoa Pepa; Xosé Fernández
Naval por O bestiario científico de Anxos Nogueirosa,; Antonio M. Fraga por O bestiario
científico de Anxos Nogueirosa; Carmen Hermo, por Man de Camelle; o cómic poético
O puño e a letra, de VVAA; A señora Dalloway, traducida por Cecilia Recarey; a obra
Eroski Paraíso de Chévere; a Asesoría de Bibliotecas Escolares e o proxecto literario na
rede, “Brétemas”, de Manuel Bragado. Asemade, recibirán premios honoríficos María
Xosé Queizán, Antonio Fernández Maira e María Teresa Horta.
- Montse García, “O libro galego amosa o potencial e reclama apoio á lingua e ao sector”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 maio 2019, p. 29.
Recolle os quince traballos editoriais premiados e as tres distincións de honra outorgadas.
- Belén López, “O sector literario galego premia ‘Man de Camelle”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, 14 maio 2019, p. 38.
Faise eco do premio concedido a Carme Hermo por Man de Camelle. Como mellor
volume ilustrado. Indica que é un dos catro galardóns que recibiu a editorial pontevedresa
Kalandraka e repasa todos os galardóns concedidos na Gala do Libro.
Concurso Literario Bearizv
Convocado en 2018, as obras deben ser orixinais, inéditas e cunha extensión entre catro
e doce follas mecanografadas, a dobre espazo e unha soa cara. Será entregado orixinal e
tres copias. As obras presentaranse seguindo o sistema de plica e debe achegarse unha
declaración xurada de que o traballo non está publicado e foi elaborado especificamente
para o certame en cuestión. As obras depositaranse nas oficinas do Concello de Beariz de
nove da mañá a catro da tarde. A data límite de presentación remata o 3 de agosto. O fallo
do xurado terá lugar o 13 de agosto ás oito da tarde no Salón de Actos do Concello. O
tema das obras será libre, en prosa e verso e poderán concorrer ao certame as obras
escritas en galego e castelán. Os premios consisten nun primeiro, de 500 euros, un
segundo, de 300, e un terceiro, de 200, acompañados de diploma. A propiedade dos
orixinais será do Concello, os concursantes nunca poderán reclamar a propiedade do
traballo antes nomeado unha vez depositado. O premio poderá declararse deserto se non
hai traballos de calidade segundo os criterios do xurado.
Certame Literario Ben veñas, maio
Premio convocado pola Concellaría de Normalización Lingüística de Pontevedra e que
conta coa colaboración dos equipos de normalización dos centros de ensino do concello.
Agrupa distintas categorías: fotografía, banda deseñada, narración curta, poesía, música
e unha semana de mostra teatral. O obxectivo é acadar unha maior utilización do idioma
galego por parte das xeracións novas. A coordinación do certame vai rotando cada ano
entre os equipos de normalización lingüística dos centros de ensino público de Pontevedra
e nesta edición tocoulle ao IES Torrente Ballester. Poderá participar o alumnado
matriculado nos centros escolares de Pontevedra. O xurado poderá propor cantos accésits
considere oportunos. Os apartados do ano 2015 relacionados coa literatura estarán
escritos en lingua galega e divídense en dúas categorías (A, até catorce anos, e B, a partir
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de quice anos) que recibirán un premio en metálico (primeiro premio 150 euros e segundo
premio 75), un lote de libros e o diploma. Os apartados son os seguintes: XXII Certame
de Banda Deseñada, ao cal se presentarán obras orixinais, inéditas, cunha temática que
reflexione sobre o uso e a valoración das linguas; XXII Certame de Narración curta, de
temática libre, cunha extensión mínima de dous folios e máxima de seis; e XIV Certame
de Poesía, de temática libre, cunha extensión máxima de trinta versos. Na edición de 2017
o alumando premiado foi, en narrativa Roi Varela Bernánrdez, Gonzalo Valiñas Baños e
Pablo Boleas Francisco, e en poesía Noemia Veiga Gonçalves. Na edición de 2019 os
gañadores foron Miguel Bouzas, Teo Outón, Nazaret Méndez, Nuria Puente e Abril
Iglesias, no certame de banda deseñada; Carlos Matías, Irene Shengyu, Manuel Salgado,
Sara Rodríguez, Marcelo Caramés e Andrés Pardo, en narración curta; Mariña Maceiras,
Nee Barros e Diego Bará, en poesía.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Aplausos para los jóvenes talentos”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Galardones”, 10 maio 2019, p. 62.
Faise eco da gala de entrega do Premios Ben Veñas Maio 2019 e dos gañadores: Miguel
Bouzas, Teo Outón, Nazaret Méndez, Nuria Puente e Abril Iglesias, no certame de banda
deseñada; Carlos Matías, Irene Shengyu, Manuel Salgado, Sara Rodríguez, Marcelo
Caramés e Andrés Pardo, en narración curta; Mariña Maceiras, Nee Barros e Diego Bará,
en poesía.
I Premio Internacional de Poesía e Relato Curto Casa Museo Diego de Giráldez
Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen e superen os dezaseis anos de
idade en lingua galega, catalá, vasca, castelá, portuguesa ou calquera outra lingua. A
dotación do premio será en metálico e diploma acreditativo para a primeira e segunda
obras premiadas e, no caso das obras clasificadas como terceira, cuarta e quinta premiadas
achegaráselle un diploma acreditativo para cada unha das modalidades. As obras versarán
sobre a obra do artista que dá título ao certame ou sobre a súa casa-museo e terán unha
extensión máxima dunha páxina e deberán ser presentados segundo o sistema de plica. O
prazo de presentación remata o 22 de marzo e os orixinais deben ser enviados á Casa
Museo Diego de Giráldez, Praza Maior, n.º 4, 36880, A Cañiza, Pontevedra. No sobre
deberase indicar “para o premio 20 años de casa museo Diego de Giráldez. A
organización designará un comité de lectura previo constituído por amigos da casa-museo
que sexan especialistas na materia. O fallo do xurado será feito público durante o mes de
marzo, nos oito días posteriores á última data de recepción. Os seleccionados realizarán
unha lectura dos seus traballos nun acto público, organizado pola casa-museo. A obra
poderá ser publicada pola casa-museo se así o considera e quedará no arquivo da mesma.
No ano 2019, só se distinguiu a poesía. O prmeiro premiou concedeuse a José Francisco
de Saavedra; o segundo, a Antonio Prieto Mateos; e os accésits, a Purificación Medeiros
Domínguez, Amanate Romero Álvarez e Cruz Martínez.
Referencias varias:
- R. T., “Diego de Giráldez celebra los 20 años de su Casa Museo”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Condado/Louriña”, 10 xaneiro 2019, p. 14.
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Informa da convocatoria do Premio Internacional de Poesía e Relato Curto con motivo
dos vinte anos da Casa Museo Diego de Giráldez e explica as bases.
XVI Certame Literario Concello de Ames de Narrativa e Poesía
O Concello de Ames convoca este certame literario de narrativa e poesía para textos
inéditos de tema libre escritos en galego, con tres categorías en cada modalidade: primeira
categoría para nenos e nenas até trece anos, segunda categoría dirixida a rapaces de
catorce a dezaoito anos e a terceira para persoas de máis de dezaoito anos. Hai tres
premios en metálico en cada categoría: 150, 120 e 90 euros na primeira categoría; 180,
150 e 120 euros na segunda; e 260, 210 e 180 euros na terceira. Ademais, o Concello de
Ames publica os traballos premiados nunha antoloxía creada para tal efecto. Todas as
persoas que desexen participar no certame deben enviar catro exemplares do seu texto,
en folios mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo ao Servizo de
Normalización Lingüística do Concello de Ames (Avda. de Azcárraga, n.º 5, Bertamiráns,
15220 Ames, A Coruña) acompañados dun sobre cos datos persoais. A extensión mínima
é de dúas páxinas en narrativa e de vinte versos en poesía, mentres que a máxima é de
seis páxinas en narrativa e de cincuenta versos en poesía. O tema é libre e só se pode
presentar un traballo por persoa en cada unha das modalidades. Na edición do ano 2019,
o xurado estivo formado por María del Carmen Ferreira Boo, Anna R.Figueiredo e Rafael
Xesús González Villar. Na modalidade de narrativa, o primeiro premio na categoría de
até trece anos foi Adriana Oroza Fitzsimons, por Obsesión; na categoría de catorce a
dezasete anos, a gañadora foi Mariña Maceiras Segovia, por Tambo; e, na categoría de
adultos, gañou Mª Cristina Rey Váquez, por O monólito. Na modalidade de poesía, o
primeiro premio na categoría de até trece anos recibiuno José Miguel Vargas Sánchez,
por Quedarme contigo; na categoría de catorce a dezasete, Alicia López Besteiro, por
Imos cara a ningures; e, na categoría de adultos, Xián Naia Sánchez, por Cousas que nom
esqueces.
XXV Certame Literario de poesía e narración breve Concello de Cambre
A Concellaría de Cultura e Turismo de Cambre, as Asociacións de Nais e Pais, os Equipos
de Normalización e Dinamización Lingüística e os Departamentos de Lingua Galega e
Literatura dos dous institutos cambreses convocan este certame co obxectivo de estimular
a creación literaria e fomentar a súa difusión entre a mocidade. Conta con tres categorías:
A, de doce a catorce anos; B, de quince a dezaoito anos e C, de dezanove a vinteseis anos;
e dúas modalidades: poesía e narración breve, dotadas de dous galardóns cunha contía de
173 e 128, 218 e 150 euros; e, por último, 300 e 173 euros en cada categoría. Cada
participante pode presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades. Na
modalidade de poesía deben presentar tres poemas como mínimo, de tema e forma libres.
Na modalidade de narración breve a extensión máxima é de cinco páxinas DIN-A4 e o
tema libre. Os traballos, escritos en lingua galega, deben ser orixinais, inéditos e non
premiados, e teñen que estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DIN-A4, espazo
entre liñas simple e tamaño de letra doce, por unha soa cara; paxinados e sen asinar.
Entrégase o orixinal e catro copias nun sobre no que figure “Certame literario”, o lema
ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración ou
poesía). Cada traballo presentado debe ir acompañado dun sobre pechado no que, por
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fóra, figuren os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha de
inscrición cuberta e asinada, que contén ademais os datos de teléfono, correo electrónico
e nome do centro no que estuda ou traballa. Os traballos poden entregarse persoalmente
nas administracións dos institutos ou ben seren enviados por correo ordinario a rúa Río
Barcés, n.º 8, 15660 Cambre, A Coruña. A organización do certame resérvase o dereito a
publicar os traballos premiados. Neste sentido os autores renuncian a calquera tipo de
remuneración polos dereitos de autoría. No ano 2018, convocouse a XXV edición, cuxos
gañadores foron na categoría A (de 12 a 14 anos) Celia Guerreiro Martín e Violeta
Meléndrez Doval, primeiro e segundo premios na modalidade de narrativa breve; Iago
Nieto Villa, primeiro premio na modalidade de poesía. Na categoría B (de 15 a 18 anos)
distinguiuse a Nee Barros Fernández e Paula Domínguez Barreiro, primeiro e segundo
premio na modalidade de narrativa, e Natalia Lema Otero e Antón Martínez Barros,
primeiro e segundo premio na modalidade de poesía. Na categoría C (de 19 a 26 anos) foi
premiada Antía Yáñez Rodríguez, na modalidade de narración breve, e Martín Iglesias
Taboada e Sara Criado Rodríguez, primeiro e segundo premio na modalidade de poesía.
XXVI Premio de Creación Literaria e Ensaio da Facultade de Filoloxía da Universidade
da Coruña
Organizado pola Facultade de Filoloxía, e coa colaboración da libraría Xiada, está
dirixido exclusivamente ao alumnado da Universidade da Coruña. Conta con catro
modalidades: poesía, narrativa, teatro e ensaio, en lingua galega e castelá. Na modalidade
de poesía prémiase un poema ou un breve grupo de poemas con unidade temática; en
narrativa e ensaio, un traballo dun máximo de quince folios, mecanografados a dobre
espazo; e en teatro, un traballo dun máximo de trinta folios, mecanografado a dobre
espazo. O xurado está integrado por profesorado da Facultade de Filoloxía e
personalidades de recoñecido prestixio cultural. Os textos deben entregarse baixo plica
na secretaría do Decanato ou por correo postal. Deben ir nun sobre en cuxo exterior conste
a modalidade á que se presenta e o nome do premio e se entregará tamén unha copia en
soporte electrónico. Os premios poden declararse desertos ou pode outorgarse un accésit
en cada modalidade. Os premios consisten na publicación, en libro conxunto, dos
traballos gañadores e dos accésits concedidos en cada modalidade e ademais un vale
cambiábel por libros, cortesía da libraría Xiada. No ano 2019, convocouse a XXVI
edición.
XLII Premios da Crítica de Galicia
Estes premios foron creados polo Círculo Ourensán-Vigués no ano 1978 e continuados
polo Padroado da Fundación Premios da Crítica dende 1992. Instituíronse co fin de facer
público o recoñecemento que, dentro do marco xeral da cultura galega, merecen os
labores individuais ou colectivos que cristalizan en achegas relevantes para o
desenvolvemento do eido particular no que xurdan. Os criterios para a avaliación dos
traballos concorrentes en cada modalidade (calidade, incidencia social, oportunidade ou
outros) son da competencia exclusiva de cada xurado, tendo en conta o interese concreto
para a cultura galega. A periodicidade dos premios é anual e atinxe a produción xurdida
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior. En cada modalidade concédese
un premio indivisíbel que pode quedar deserto. As producións candidatas aos galardóns
teñen que ser presentadas á Fundación dos Premios da Crítica Galicia antes do 1 de marzo.
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O xurado, que pode incluír traballos non presentados polos seus autores, por terceiras
persoas ou por entidades, componse de sete membros para cada unha das modalidades,
un deles o gañador da edición anterior. A Fundación designa un presidente que ten a
misión de dirixir os debates e resolver, co seu voto de calidade, en caso de empate. O
secretario auxilia o presidente e demais membros do xurado, redacta e le a acta na entrega
dos premios. Os membros de cada xurado son persoas de recoñecida competencia no
campo da modalidade do premio e non deben ter relacións de autoría ou dirección cos
traballos concorrentes. Todos os xurados son nomeados cun mínimo de dous meses de
antelación respecto da data da decisión. Os seus membros teñen que ter coñecemento de
todas e cada unha das achegas que se cualifican e correspóndelles aos secretarios o labor
de faceren circular entre aqueles toda a información pertinente que se vaia producindo.
As decisións finais son inapelábeis e tómanse nunha sesión de traballo que se celebra o
mesmo día da entrega do premio e permanecen secretas mentres os secretarios non dan
lectura pública ás correspondentes actas. Até a convocatoria de 2011 os Premios da
“Crítica Galicia” abranguían as seguintes modalidades: I) Creación literaria; II) Ensaio e
pensamento; III) Investigación; IV) Música; V) Artes escénicas e Audiovisuais e VI)
Iniciativas culturais. Na convocatoria de 2011 fixáronse as seguintes modalidades: I)
Creación Literaria, para premiar obras de narrativa, poesía, ensaio, textos dramáticos,
guións, xornalismo de opinión, incluíndo a creación literaria infantil e xuvenil, editadas
en lingua galega no ano anterior; II) Investigación, para galardoar obras que sexan
resultado dunha investigación contrastada e rigorosa e que conten con recoñecemento por
parte de especialistas no ámbito da súa disciplina, con repercusión dentro e fóra de Galicia
durante o ano anterior, así como con algunha manifestación en lingua galega; III) Música,
para aqueles traballos de composición, interpretación ou compilación musical editados en
formato de partituras, discos ou comunicados publicamente en Internet no ano anterior;
composicións e obras musicais estreadas nese período; labores interpretativos nos que
concorran características que lles confiran unha recoñecida proxección ao longo do
mesmo período; todas aquelas iniciativas que ao longo do ano contribuísen de xeito
relevante á promoción da música na sociedade galega; e todos aqueles músicos que, tendo
unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito
destacado durante o período; IV) Iniciativas Culturais, para aqueles feitos ou labores
emprendidos por persoas, asociacións, entidades ou todo tipo de institucións que
destacasen na defensa, pulo ou espallamento da cultura galega no ano anterior; V) Artes
Plásticas e Visuais, para todos aqueles traballos de pintura, escultura, fotografía,
videocreación artística, arquitectura e deseño que fosen realizados, presentados en
exposicións ou comunicados publicamente de forma presencial ou virtual no ano anterior;
ou todos aqueles artistas plásticos, arquitectos e deseñadores que, tendo unha traxectoria
iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito destacado durante
ese período; e VI) Artes Escénicas e Audiovisuais, para aqueles traballos de teatro, danza,
maxia, circo, cine, vídeo e televisión, estreados ou comunicados publicamente de forma
presencial ou virtual no ano anterior e todos aqueles artistas do eido das artes escénicas e
audiovisuais que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e
fóra de Galicia un fito destacado nese período. A Fundación dos Premios da Crítica de
Galicia nomea, ademais, dende 1993, “Galego Egrexio” a aquela personalidade que pola
súa traxectoria de entrega a Galicia se considere merecente dela. O galardón consiste
nunha estatuíña, deseñada por Isaac Díaz Pardo, que representa a Martín Codax. Dende a
súa primeira edición, na modalidade de “Creación literaria”, foron galardoados Alfonso
Pexegueiro en 1978 por Mar e naufraxio; Álvaro Cunqueiro en 1979 por Os outros
feirantes; Carlos Casares en 1980 por Os escuros soños de Clío; Antón Tovar en 1981
por Calados esconxuros; Alfredo Conde en 1982 por Breixo; Víctor Fernández Freixanes
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en 1983 por O triángulo inscrito na circunferencia; Arcadio López-Casanova en 1984;
Ramiro Fonte en 1985 por Designium; Manuel Vilanova en 1986 por A lenda das árbores
de prata; Suso de Toro en 1987 por Polaroid; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1988 por
Bretaña Esmeraldina; Víctor Fernández Freixanes en 1989 por O enxoval da noiva;
Antón Risco en 1990 por As metamorfoses de Proteo; Fiz Vergara Vilariño en 1991 por
Nos eidos da bremanza; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1992 por Arraianos; Antón Avilés
de Taramancos en 1993 por Obra viva; Manuel Rivas en 1994 por En salvaxe compaña;
Marilar Aleixandre en 1995 por A expedición do Pacífico; Xavier Rodríguez Baixeras en
1996 por Nadador; Pilar Pallarés en 1997 por Livro das devoracións; Xosé María Álvarez
Cáccamo en 1998; Carlos Casares en 1999; Bieito Iglesias en 2000 por O mellor francés
de Barcelona; Xosé Manuel Villanueva en 2001 por Adeus India, adeus; Manuel María
en 2002 por Obra completa; Carlos Casares en 2003 por O sol do verán; Anxos Sumai
en 2004 por Anxos de garda; Luísa Villalta en 2005 por En concreto; Xavier Alcalá en
2006 por Nas catacumbas; Manuel Rivas en 2007 por Os libros arden mal; Miguel Anxo
Murado en 2008 por O soño da febre; Luís González Tosar en 2009 por Estúrdiga
materia; Suso de Toro en 2010 por Sete palabras; Ana Romaní en 2011 por Estremas;
Agustín Fernández Paz en 2012 por Fantasmas de luz; Xabier Cordal en 2013 por
Transmuta; e Xosé María Lema en 2014 por Costa do Solpor; Agustín Fernández Paz en
2015 por A viaxe de Gagarin; e en 2016 María do Cebreiro, por O deserto. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado da modalidade de Creación Literaria, formado por
María do Cebreiro Rábade Villar, poeta, gañadora da edición 2016; Diana Pastoriza
Espasandín, blogueira, asesora CAFI Santiago; Armando Requeixo Cuba, crítico; Mario
Regueira Fernández, crítico; Manuel Forcadela, profesor da UDV; Marcos Calveiro,
escritor e Eulalia Agrelo Costas, secretaría, APCG, acordou declarar como finalistas as
obras De catro a catro. Manuscrito inédito de Manuel Antonio (Alvarellos); Querido H.P.
Lovecraft de Antonio Manuel Fraga (Alcaián, Urco) e Nordeste de Daniel Asorey
(Galaxia). Tras as derradeiras deliberacións acordou outorgar por maioría o premio á obra
de Antonio Manuel Fraga Querido H.P. Lovecraft editada por Alcaián Urco. No ano 2017
os gañadores foron Antonio Manuel Fraga, por Querido H. P. Lovecraft (creación
literaria); Marcos Pérez, por Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega
(investigación); Luís Emilio Batallán (música); ConCiencia (iniciativas culturais); María
Luisa Sobrino (artes plásticas e visuais); Flor Maceiras (artes escénicas); Festival S8
(cine e artes audiovisuais); e Grupo Nove (cultura gastronómica). No 2018 distinguiuse
a Xabier P. Docampo, por A nena do abrigo de astracán (creación); a José Luis
Mascareñas (investigación); a Ana Romaní (iniciativas culturais e científicas); a Álvaro
Gago (cine e artes visuais); a Javier Alonso de la Peña (artes plásticas), á Mostra
Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (artes escénicas); e á Federación de
Razas Autóctonas de Galiza (cultura gastronómica). Na edición de 2019, na modalidade
de Creación Literaria, o premio obtívoo a obra O mar que nos leva, de Moncha Fuentes,
cun xurado formado por Anxo Angueira Viturro, Daniel Asorey Vidal, Montse Dopico
González, María del Mar Fernández Vázquez, María López Sández. A obra finalista foi
Michigan, acaso Michigan, de Antón Reixa.
Referencias varias:
- Montse García, “Premios da Crítica”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Literatura”, 28 maio 2019, p.
L10.

1187

Informa do acto de entrega dos Premios da Crítica na Sede Afundación ao que acudirán
os galardoados, Pilar Pallarés e Antón Lopo.
- ECG, “Convocados os Premios da Crítica de Galicia 2019 que se ditaminarán en Vigo”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 8 xullo 2019, p. 29.
Informa da convocatoria dos Premios da Crítica de Galicia 2019 e indica que as propostas
se poden dirixir ás secretarías de cada unha das modalidades: Creación Literaria (María
López Sández), Investigación (Jorge Mira Pérez), Iniciativas Culturais e Científicas (Alba
Nogueira López), Música (Ernesto Sánchez Pombo), Artes Plásticas (Xavier Limia de
Gardón) e Artes Escénicas (Paula Cabaleiro Comesaña), Cine e Artes Audiovisuais
(Mariana Fernández Carballal) E Cultura Gastronómica (Inma L. Silva).
- Jorge Lamas, “Os Premios da Crítica distinguen oito ámbitos da creación galega”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 10 novembro 2019, p. 32.
Jorge Lamas informa da consecución dos premios nas diferentes categorías: Moncha
Fuentes, por O mar que nos leva, na modalidade de Creación Literaria; Soledad Penalta,
en Artes Plásticas; Rut Balbís, en Artes Escénicas; Lucía Freitas, en Gastronomía; o
Festival de Poesía do Condado, en Iniciativas Culturais; Xan Carallal, en Música e
“Fariña” en Cine e Artes Audiovisuais.
- Maite Gimeno, “Se tiñen en femenino los Premios da Crítica con cuatro artistas
premiadas”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 10 novembro
2019, p. 33.
Destaca o liderado feminino na XLII edición dos Premios da Crítica e recolle os
gañadores nas diversas categorías. Explica que a cabeceira dos premios son os versos do
falecido Manuel Álvarez Torneiro: “Teñamos o valor de darnos un futuro”.
- Rosé Carrera, “Os Premios da Crítica viaxan ao espazo”, Atlántico Diario, “Vigo”, 10
novembro 2019, p. 8.
Informa dos gañadores do XLII Premios da Crítica de Galicia nas diferentes modalidades:
Moncha Fuentes, con O mar que nos leva, na modalidade de Creación Literaria; Soledad
Penalta, en Artes Plásticas; Rut Balbís, en Artes Escénicas; Lucía Freitas, en
Gastronomía; o Festival de Poesía do Condado, en Iniciativas Culturais; Xan Carallal, en
Música e “Fariña” en Cine e Artes Audiovisuais. O acto de entrega celebrouse no
Auditorio do Centro Social Afundación.
Premios da Crítica Española
Creados no ano 1956, dende 1978 concedéronse aos mellores libros de narrativa e poesía
publicados en España ao longo do ano anterior, en calquera das catro linguas do Estado
español. A modalidade de literatura galega creouse no ano 1976. O xurado está formado
normalmente por vinte e dous membros da Asociación Española de Críticos Literarios. É
un galardón sen dotación económica. En anteriores edicións os premios foron para: na
modalidade de narrativa, en 1976 para Carlos Casares por Xoquetes para un tempo
prohibido; en 1978 para Xoán Ignacio Taibo, por Homes de ningures; en 1979 para
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Álvaro Cunqueiro, por Os outros feirantes; en 1980 para Xavier Alcalá, por Fábula; en
1981 para Alfredo Conde, por Breixo, en 1982 para Víctor Fernández Freixanes, por O
triángulo inscrito na circunferencia; en 1983 para Camilo Gonsar, por Desfeita; en 1984
para Alfredo Conde, por Xa vai o grifón no vento; en 1985 para Lois Xosé Pereira, por
As horas de cartón; en 1986 para Antón Risco, por Memoria dun emigrante; en 1987 para
Ricardo Carballo Calero, por Scorpio; en 1988 para Víctor Fernández Freixanes, por O
enxoval da noiva; en 1989 para Manuel Rivas, por Un millón de vacas; en 1990 para
Xavier Queipo, por Ártico; en 1991 para Xosé Luís Méndez Ferrín, por Arraianos; en
1992 para Salvador García Bodaño, por Os misterios de monsieur d'Allier; en 1993 para
Suso de Toro, por Tic-tac; en 1994 para Xurxo Borrazás, por Criminal; en 1995 para
Xesús Manuel Valcárcel, por O capitán Lobo Negro; en 1996 para Carlos Casares, por
Deus sentado nun sillón azul; en 1997 para Xosé Carlos Caneiro, por Un xogo de
apócrifos; en 1998 para Manuel Rivas, por O lapis do carpinteiro; en 1999 para Xosé
Luís Méndez Ferrín, por No ventre do silencio; en 2000 para Suso de Toro, por Non
volvas; en 2001 para Xosé Vázquez Pintor, por A memoria do boi; en 2002 para Carlos
Casares, por O sol do verán; en 2003 para Xabier López López, por A vida que nos mata;
en 2004 para Xesús Constela, por As humanas proporcións; en 2005 para Teresa Moure,
por Herba moura; en 2006 para Manuel Rivas, por Os libros arden mal; en 2007 para
Luís Rei Núñez, por O señor Lugrís e a negra sombra; en 2008 para Marcos S. Calveiro,
por Festina lente; Xabier Quiroga en 2009 por O cabo do mundo; Víctor Freixanes en
2010 por Cabalo de Ouros; Antón Riveiro en 2011 por Laura no deserto; Begoña
Caamaño en 2012 por Morgana en Esmelle; e Anxos Sumai en 2013 por A lúa da colleita.
E na modalidade de poesía: en 1976 para Celso Emilio Ferreiro, por Onde o mundo se
chama Celanova; en 1978 para Salvador García-Bodaño, por Tempo de Compostela; en
1979 para Eduardo Moreiras, por O libro dos mortos; en 1980 para Xohana Torres, por
Estacións ao mar; en 1981 para Claudio Rodríguez Fer, por Tigres de tenrura; en 1982
para Xoán Manuel Casado, por O libro de Caldelas; en 1983 para Vítor Vaqueiro, por A
fraga prateada; en 1984 para Miguel Anxo Fernán-Vello, por Seivas de amor e tránsito;
en 1985 para Antón Avilés de Taramancos, por Cantos caucanos; en 1986 para Xosé
María Álvarez Cáccamo, por Os documentos da sombra; en 1987 para Xavier Rodríguez
Baixeras, por A gándara da noite; en 1988 para Ramiro Fonte, por Pasa un segredo; en
1989 para Luís González Tosar, por Remol das travesías; en 1990 para Fermín Bouza
Álvarez, por Labirinto de inverno; en 1991 para Gonzalo Navaza, por Fábrica íntima, en
1992 para Xavier Rodríguez Barrio, por Antiga claridade; en 1993 para Xulio López
Valcárcel, por Memoria de agosto; en 1994 para Xosé Luís Méndez Ferrín, por Estirpe;
en 1995 para Ramiro Fonte, por Luz de mediodía, en 1996 para Pilar Pallarés, por Livro
das devoracións; en 1997 para Xavier Rodríguez Baixeras, por Beira norte; en 1998 para
Yolanda Castaño, por Vivimos no ciclo das erofanías; en 1999 para Manuel Álvarez
Torneiro, por Luz de facer memoria; en 2000 para Gonzalo Navaza, por Libra; en 2001
para Manuel Forcadela, por Refutación da musa; en 2002 para Xavier Seoane, por
Dársenas do ocaso; en 2003 para Xulio López Valcárcel, por Casa última; en 2004 para
Miguel Anxo Fernán-Vello, por Territorio da desaparición; en 2005 para Román Raña,
por As metamorfoses do túnel; en 2006 para Manuel Vilanova, por A Esmeralda Branca;
en 2007 para Helena de Carlos, por Vigo; en 2008 para Chus Pato, por Hordas de
escritura; en 2009 para Luz Pozo Garza por Deter o día cunha flor; en 2010 para Marga
do Val por A cidade sen roupa ao sol; en 2011 para Olga Novo por Cráter; en 2012 para
Manuel Álvarez Torneiro por Os ángulos da brasa; e en 2013 para Berta Dávila por Raíz
da fenda. Nos Premios da Crítica 2015, na categoría de Narrativa, Manuel Rivas obtivo
o Premio da Crítica en lingua galega por O último día de Terranova (Xerais, 2015), e
María do Cebreiro resultou a gañadora da categoría de Poesía coa súa obra O deserto
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(Apiario, 2015). Nos Premios da Crítica Española 2016 foron, en narrativa para Non hai
outro camiño, de Isaac Xubín e en poesía foi galardoada Soño e Vértice de Eva Veiga.
Nos Premios da Crítica Española 2017 a galardoada en poesía foi Lupe Gómez, por
Camuflaxe, e Emma Pedreira en narrativa, por Bibliópatas e fobólogos. No 2018
galardoouse a Pilar Pallarés, por Tempo fósil, e a Antón Lopo, por Extraordinario. No
ano 2019, galardoouse en narrativa a Berta Dávila, por Carrusel, e en poesía, a Olga
Novo, por Feliz idade.
Referencias varias:
- Xabier Sanmartín C., “Antón Lopo logra el Premio de la Crítica española 2018”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 8 abril 2019, p. 26.
Recolle que Antón Lopo é o gañador do Premio da Crítica e explica o argumento da obra
e as declaracións do autor sobre a distinción, a situación do galego e a poesía galega.
- Alexandre Eiroa, “Lopo e Pallarés recollen os Premios da Crítica Española”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 29 maio 2019, p. 41.
Informa do acto literario que serviu para darlle visibilidade material aos Premios da
Crítica Española en lingua galega, que recoñeceu o poemario Tempo fósil de Pilar Pallarés
e Extraordinario de Antón Lopo. Carme Fernández-Pérez Sanjulián loou o impacto da
poesía de Pilar Pallarés e Ana Romaní destacou a traxectoria multifacetal de Antón Lopo.
- Caetano Díaz, “Fronte os exércitos da noite, a risa”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cartas asombradas”, 2 xuño 2019, p. 6.
Menciona a Antón Lopo como gañador do premio da crítica á mellor novela en galego
por Extraordinario.
Premios da Cultura Galega anteriormente Premios Nacionais da Cultura Galega
Entregados por primeira vez, co nome de Premios Nacionais da Cultura Galega, en xuño
de 2008 pola Consellaría de Cultura e Deporte no Pazo de Congresos, a dotación dos
galardóns era de 15.000 euros en cada categoría, de carácter indivisíbel. O xurado, único
para todas as categorías, conta con representantes de todos os sectores da cultura galega
e está composto de quince membros, diferentes en cada edición. O premio, na súa
primeira edición, contou con dez categorías: Literatura, Arquitectura e espazos públicos,
Artes visuais, Artes escénicas, Música, Cine e audiovisual, Pensamento e cultura
científica, Iniciativas culturais, Cultura tradicional e de base e Patrimonio cultural. No
ano 2010, 2ª edición, reformuláronse, pasando a denominarse Premios da Cultura Galega.
Reducíronse a sete as categorías (Letras, Artes plásticas, Artes escénicas, Patrimonio
cultural, Promoción da cultura exterior, Música e Creación audiovisual) e cambiou a
dotación económica por unha escultura conmemorativa e un diploma acreditativo. No ano
2013 creouse o Premio Cultura Galega de Lingua. No ano 2016 os premios foron para
María Xosé Queizán, na categoría de Premio da Cultura Galega das Letras; para Miguel
Fernández-Cid, no apartado das Artes plásticas; para Sarabela Teatro, na categoría de
Artes escénicas; para o Museo de Pontevedra, na categoría Cultura Galega de Patrimonio
Cultural; para Elena Zernova, no apartado da Proxección exterior de Galicia; para
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Maximino Zumalave, na categoría de Música; para Irmandade Xurídica Galega, no
apartado de Lingua; e para Numax, na categoría de Creación audiovisual. Na edición
correspondente ao ano 2017 os premios foron para Xohana Torres, na categoría de Premio
da Cultura Galega das Letras; para Berta Álvarez Cáccamo, no apartado das Artes
plásticas; para Mabel Rivera, na categoría de Artes escénicas; para a Fundación Rosalía
de Castro, na categoría Cultura Galega de Patrimonio Cultural; para Cristina Pato, no
apartado da Proxección exterior de Galicia; para Uxía Senlle, na categoría de Música;
para Proxecto Apego, no apartado de Lingua; e para Óliver Laxe, na categoría de
Creación audiovisual. Na edición do ano 2019, o xurado, formado por Román Rodríguez,
Anxo Lorenzo, Xosé Manuel Núñez Seixas, María del Mar Lorenzo, Marilar Aleixandre,
Manuel Quintana, Patricia Fernández López, Mamen Quintas, Juan Saco, Carlos Rosón
e Cristina Fabeiro como secretaria, outorgou os premios a Xesús Alonso Montero na
categoría de Letras, Soledad Penalta na categoría de Artes Plásticas, Monicreques de
Kukas en Artes Escénicas, Amancio Prada en Música, a serie O sabor das margaridas en
Audiovisual, Pilar Ponte Patiño en Lingua e a restauración do Pórtico da Gloria en
Patrimonio Cultural e Proxección Exterior.
Referencias varias:
- J. M. R., “Premio das Artes Escénicas para o Outono de Teatro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 11 xaneiro 2019, p. 34.
Informa do acto de entrega dos Premios da Cultura Galega e sinala que o Festival
Internacional Outono de Teatro de Carballo foi galardoado na categoría de Artes
Escénicas.
- R. G., “Feijóo pone en valor en los Premios da Cultura la identidad gallega ‘que une”,
Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Galicia”, 12 xaneiro 2019, p. 19.
Recolle os galardoados no certame dos Premios da Cultura no ano anterior: Xosé María
Álvarez Cáccamo (Letras), Luz Darriba (Artes Plásticas), o Festival Internacional de
Teatro-FIOT (Artes Escénicas), A Roda (Música), Anton Santamarina (Lingua), O
Sorriso de Daniel (Patrimonio Cultural) e Ramón Villares (Proxección Exterior.
- S. J., “Alberto Núñez Feijóo. ‘A cultura galega une”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, p. 50/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 45, 12 xaneiro 2019.
Informa dos galardoados nos Premios da Cultura: Xosé María Álvarez Cáccamo (Letras),
Luz Darriba (Artes Plásticas), o Festival Internacional de Teatro-FIOT (Artes Escénicas),
A Roda (Música), Anton Santamarina (Lingua), O Sorriso de Daniel (Patrimonio
Cultural) e Ramón Villares (Proxección Exterior).
- S. de la Fuente, “Cáccamo, A Roda, Santamarina, Cans y Villares reciben los Premios
da Cultura Galega”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 33/ La Opinión, “Sociedad, cultura y
ocio”, p. 31, 12 xaneiro 2019.
Informa dos galardoados no certame, cuxo acto pasa de celebrarse en Santiago de
Compostela a Santa María de Montederramo. Os elixidos foron Xosé María Álvarez
Cáccamo (Letras), Luz Darriba (Artes Plásticas), o Festival Internacional de Teatro-FIOT
(Artes Escénicas), A Roda (Música), Anton Santamarina (Lingua), O Sorriso de Daniel
1191

(Patrimonio Cultural) e Ramón Villares (Proxección Exterior). Recolle as declaracións
dos galardoados.
- Xosé María Dobarro, “Premios”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 13 xaneiro
2019, p. 18.
Informa do acto de entrega dos premios da Cultura Galega e loa o labor das persoas e
colectivos galardoados.
- Luis Montero, “Premio da Cultura Galega ao restaurado Pórtico da Gloria”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 28 novembro 2019, p. 44.
Luis Montero informa dos galardoados nos Premios da Cultura Galega 2019: Xesús
Alonso Montero, Soledad Penalda, Monicreques de Kukas, Amancio Prada, a serie O
sabor das margaridas, Pilar Ponte Patiño e a restauración do Pórtico da Gloria. Indica
que a reunión do xurado tivo lugar na Biblioteca e Arquivo de Galicia, na Cidade da
Cultura. Ofrece información sobre cada un dos galardoados. Neste caso, na categoría de
Letras, sobre Xesús Alonso Montero, indica que é filólogo e historiador da Literatura
Galega con Doutoramento en Filoloxía Románica, que foi, entre outras, catedrático de
Literatura Galega e cuxa obra abarca diferentes perspectivas da lingua, historia, literatura
e sociolingüística.
- E. Ocampo, “A restauración do Pórtico, Alonso Montero e Amancio Prada, Premios da
Cultura”, La Opinión, “Sociedad”, 28 novembro 2019, p. 36.
Recolle os gañadores dos Premios da Cultura Galega 2019: Xesús Alonso Montero na
categoría de Letras, Soledad Penalta na categoría de Artes Plásticas, Monicreques de
Kukas en Artes Escénicas, Amancio Prada en Música, a serie O sabor das margaridas en
Audiovisual, Pilar Ponte Patiño en Lingua e a restauración do Pórtico da Gloria en
Patrimonio Cultural e Proxección Exterior. Lista tamén os membros do xurado: Román
Rodríguez, Anxo Lorenzo, Xosé Manuel Núñez Seixas, María del Mar Lorenzo, Marilar
Aleixandre, Manuel Quintana, Patricia Fernández López, Mamen Quintas, Juan Saco,
Carlos Rosón e Cristina Fabeiro como secretaria.
Premios Culturais Deputación da Coruña
Co fin de incentivar e recoñecer a creación cultural, a Deputación da Coruña organiza os
doce premios culturais. Obras de narrativa, poesía, banda deseñada, artes plásticas, textos
teatrais, composición musical, fotografía, literatura infantil e xuvenil, ensaio, artes
gráficas ademais de grupos musicais,e iniciativas culturais pola igualdade de xénero
poden concorrer a esta nova convocatoria. Son eles: XV certame Isaac Díaz Pardo de
Artes Plásticas, XI Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil, Torrente Ballester
de Narrativa, XII premio Castelao, XVIII premio Rafael Dieste de Textos Teatrais, XI
premio Manuel Murguía de Ensaio, XII premio Andrés Gaos de Composición Musical,
IX concurso para Grupos e Artistas Musicais, premio Jesús Nuñez de Arte Gráfica, II
concurso Musical Infantil e Xuvenil, “Quero Cantar”, premios Rosalía de Castro e o VIII
concurso de Viñetas 2017 “IgualMENTE”.
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XIX Premio Fernando Arenas Quintela de narrativa e ensaio
A libraría coruñesa Arenas convoca este premio co fin de favorecer a creatividade da
mocidade e promover un mellor ambiente cultural. Pode concorrer calquera persoa cun
traballo libre e inédito referido á cidade da Coruña, a Galicia ou a España, en lingua
galega ou castelá, cunha extensión entre cento cincuenta e trescentas cincuenta páxinas.
Debe presentarse por triplicado na propia libraría (Cantón Pequeno, 25) baixo lema e cun
sobre cos datos persoais do autor. O premio consiste na publicación da obra gañadora e
1.500 euros. Na edición correspondente ao ano 2015 premiouse José Ricardo Pardo Gato
pola obra El Cuartel de Atocha. 150 años de historia; en 2016 gañou Begoña Peñamaría
Marco por Una vida esperando. En 2017 o xurado premiou Manuel Guisande, por ¿Cómo
somos los gallegos? Depende. No ano 2018 distinguise a Santiago Quiroga, por Paraíso.
Na edición do ano 2019, o gañador foi José ARENAS, con Ilustres asesinos y distinguidos
cadáveres.
Referencias varias:
- M. G. M., “José de Cora ‘Son historias que no están recogidas en ningún volumen”, El
Ideal Gallego/ Diario de Ferrol, “Sociedad”, 23 abril 2019, p. 37.
Entrevista con José de Cora, gañador do premio Fernando Arenas con Ilustres asesinos y
distinguidos cadáveres. Fala dos crimes presentes na súa obra, da presenza de recoñecidas
figuras galegas e do seu crime favorito, o que atangue a unha sobriña neta de Rosalía.
XV Premio Frei Martín Sarmiento
Convocado dende o ano 2005 pola Federación Española de Relixiosos de EnsinanzaCentros Católicos en Galicia (FERE-CECA Galicia) recoñece, a partir do lectorado de
Primaria e ESO, as mellores obras da Literatura Infantil e Xuvenil. Estabelece cinco
categorías a partir da sétima edición: 1º e 2º de Educación Primaria; 3º, 4º de Primaria; 5º
e 6º de Primaria; 1º e 2º de ESO; 3º e 4º de ESO; e 1º de Bacharelato. A dinámica de
selección das obras que entran a concurso ten tres fases: unha primeira escolla por parte
das editoras; unha segunda selección por parte dun grupo formado por profesorado e
alumnado que determina os tres finalistas; e, por último, a votación do alumnado nunha
escala de cero a dez. Na primeira edición (2005) había tres categorías: de oito a dez anos;
de once a trece anos ; e a partir de catorce anos e os gañadores foron: na primeira categoría
Ánxela Loureiro, por Ota quere voar; na segunda categoría Xosé Miranda e Antonio
Reigosa, por Cantos de parvos e pillos; e na terceira categoría Lourenzo González, por
Irmán do vento. Na segunda edición (2006) os gañadores foron: na primeira categoría
Xosé Henrique Rivadulla Corcón, por O elefante dunha soa orella; na segunda categoría
Ramón Caride, por A negrura do mar; e na terceira categoría Francisco Castro, por Un
bosque cheo de faias. Na terceira edición (2007) había catro categorías: 1º e 2º de
Primaria; 3º a 5º de Primaria; 6º de Primaria a 2º da ESO; e 3º da ESO a 1º de Bacharelato.
Os gañadores foron: na primeira categoría Pinto e Chinto, por O pequeno da familia
fantasma; na segunda categoría Eva Peydro, por As vacacións de Saida; na terceira
categoría Breogán Riveiro Vázquez, por Tonecho de Rebordechao; e na cuarta categoría
Agustín Fernández Paz, por Corredores de sombra. Na cuarta edición (2008), os
gañadores foron: na primeira categoría Concha Blanco, por Poemas para pintar; na
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segunda categoría Gloria Sánchez, por Dez piratas; na terceira categoría An Alfaya, por
Zoa e Azor; e na cuarta categoría Domingo Villar, por Ollos de auga. Na quinta edición
(2009) os gañadores foron: na primeira categoría Xosé Henrique Rivadulla Corcón, por
O sorriso de Claudia; na segunda categoría Fina Casalderrey, por A lagoa das nenas
mudas; na terceira categoría Francisco Castro, por O ceo dos afogados; e na cuarta
categoría Agustín Fernández Paz, por O único que queda é o amor. Na sexta edición
(2010) incluíuse unha nova quinta categoría (adultos) e os gañadores foron: na primeira
categoría Manolo Uhía, por O autobús da selva; na segunda categoría María Reimóndez,
por Lía e as zapatillas de deporte; na terceira categoría Xosé Henrique Rivadulla Corcón,
por Os piratas da Illa de esperanza; na cuarta categoría Marilar Aleixandre, por Cabeza
de medusa; e na quinta categoría Miguel Anxo Murado, por Fin de século en Palestina.
Na sétima edición (2011) hai unha nova mudanza nas categorías que quedarían en seis:
1º e 2º de Primaria, 3º e 4º de Primaria, 5º e 6º de Primaria, 1º e 2º da ESO, 3º e 4º da ESO
máis Bacharelato, e adultos. Os gañadores foron: na primeira categoría Xoán Babarro,
por A tea de Araña que todo o apaña; na segunda categoría Ramón Caride, por Andanzas
de Xan Farrapeiro; na terceira categoría An Alfaya, por A ánfora exipcia; na cuarta
categoría Francisco Castro, por Chámademe Simbad; na quinta categoría Carlos Vila
Sexto, por As sete mortes; e na sexta categoría Domingo Villar, por A praia dos afogados.
Na oitava edición (2012) os gañadores foron: na primeira categoría Abraham Carreiro,
por As espiñas do porco espiño; na segunda categoría Antonio Yáñez Casal, por Xoa; na
terceira categoría Teresa González Costa, por A filla do ladrón de bicicletas; na cuarta
categoría Elena Gallego, por Dragal; na quinta categoría Manuel Núñez Singala, por
Menú de enganos; e na sexta categoría Xulia Alonso, por Futuro imperfecto. Na novena
edición (2013) gañaron na 1ª categoría Vou ter un irmán, de María Solar e Xosé Tomás
(como ilustrador); na 2ª categoría Ti non xogas, de Xurxo Silvestre Gómez; na 3ª
categoría A chave da Atlántida, de Anxo Fariña, e Xoeliki, de Abraham Carreiro; na 4ª
categoría Mortos de ningures, de Ledicia Costas e Pere Tobaruela; e na 5ª categoría O
noso amor será eterno, de Xosé Henrique Rivadulla Corcón. Na décima edición (2014)
gañaron na 1ª categoría A pomba dona Paz, de Ramón Caride; na 2ª categoría O monstro
das profundidades, de Manuel Uhía; na 3ª categoría A verdadeira historia da mosca da
tela, de María Solar; na 4ª categoría O elefante branco, de Xesús Fraga; na 5ª categoría
O neno can, de Fina Casalderrey e Francisco Castro; e na 6ª categoría Os fillos do mar,
de Pedro Feijoo. En 2016 gañaron: na 1ª categoría Paula Carballeira, con A Burra
Ramona; na 2ª categoría Xavier Frías, por As aventuras de Enrico Müller; na 3ª categoría
Xavier Estévez, por Todos os soños; na 4ª categoría Santiago Jaureguízar, por O veleno
da risa; na 5ª categoría Agustín Fernández Paz, por A neve interminable; e na 6ª categoría
Francisco Castro, por Tes ata as dez. Na décimo terceira edición de 2017, foron
premiadas: Cé Orquestra Pantasma por Fíos do querer; S. Coop. Galega Miudiño; 1ª
categoría Pinto e Chinto por A estrambótica Illa do Tesouro; E. Bululú; 2ª categoría Xan
López Domínguez por Viaxe a Dragonia; Ed. Rodeira-Edebé; 3ª categoría, Xabier López
López por O home que sabía voar; Ed. Tambre; 4ª categoría Xosé Lois Ripalda por O
inspector Chumbo; Ed. Ir Indo; 5ª categoría, An Alfaya por A cea das enaguas; Ed.
Tambre; e na 6ª categoría María Solar, por As horas roubadas; Ed. Xerais. Na edición
correspondente ao 2019, os galardoados foron Lito Baleato, por Campus morte; David
Lozano, por Descoñecidos; Fernando M. Cimadevila, por A incrible viaxe de Noa¸
Ledicia Costas, por A señorita Bubble; Pere Tobaruela, por Catro pedras vellas; María
Lado, por Cinco minutos; e Olalla González, por Un máis,.
Referencias varias:

1194

- Sonia Portela, “Elemental, querida Deborah”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“A la última”, 4 maio 2019, contracuberta.
Faise eco dos gañadores dos premios literarios Frei Martín Sarmiento: Lito Baleato, por
Campus morte; David Lozano, por Descoñecidos; Fernando M. Cimadevila, por A
incrible viaxe de Noa¸ Ledicia Costas, por A señorita Bubble; Pere Tobaruela, por Catro
pedras vellas; María Lado, por Cinco minutos; e Olalla González, por Un máis.
IV Gala do Libro Galego
Están organizados pola Federación de Libreiros de Galicia e foron creados en 1992 para
recoñecer anualmente o labor en favor da cultura literaria galega realizado por medios de
comunicación, editoriais, autores, institucións, libreiros e centros educativos. Na edición
do ano 2007 engadiuse un premio para o mellor libro en galego e na edición do ano 2009
creouse unha nova modalidade, Fomento da Lectura. As propostas de participación poden
ser presentadas na Federación de Libreiros de Galicia (Rúa República del Salvador, n.º
28 entrechán B, 15701 Santiago de Compostela). O galardón, para cada unha das
modalidades (centros de ensino, libro, autor, obra editorial, fomento da lectura, librarías
e, dende 2013, obra infantil e xuvenil), consiste nunha figura de bronce deseñada por
Ismael López Fernández e as categorías de Centros de Ensino e Fomento da Lectura,
únicas con dotacións económicas, contan con 2.000 euros para a adquisición de libros en
calquera das librarías integradas na Agrupación de Libreiros á que pertenza a localidade
do colexio gañador. O xurado está integrado por tres membros da Federación de Libreiros,
un representante da Consellaría de Eduación, un bibliotecario, un profesor de Lingua e
Literatura galegas e un escritor. En 2016 únese o premio irmandade do libro con gala das
letras e noite da edición. O acto de entrega tivo lugar o 14 de maio no Teatro Principal de
Santiago de Compostela. Na categoría de ensaio o premio foi para Poesía Hexágono.
Ollada e experiencia. Proposta e resposta nas aulas, de VV. AA.; en tradución
Mocidade, de Joseph Conrad, en tradución de Alejandro Tobar; en proxecto literario
“Poétic@” de Fran Alonso; en Literatura Infantil e Xuvenil, O meu pesadelo favorito, de
María Solar; en iniciativa bibliográfica Lendo lendas, digo versos, de Antonio G. Teijeiro
con ilustracións de Xosé Cobas; en iniciativa cultural ou fomento da lectura a Espazo de
lectura; en libro ilustrado, Cadros dunha exposición. Modest Mussorgsky, de Xosé Cobas
con textos de José Antonio Abad Varela; en teatro, Xogando con gatos, de Antón
Cortizas; en narrativa, O último día en Terranova, de Manuel Rivas; en poesía, Oso,
mamá, sí?, de María Lado e en xornalismo cultural a Sermos Galiza. Ademais
entregáronse os premios honoríficos da Federación de Librarías de Galicia a Libraría
Pedreira; da Asociación de Editores Galegos a editorial Laiovento e o Escritor Galego
Universal da Asociación de Escritores en Lingua Galega a Pere Gimferrer. Na edición de
2017 as obras gañadoras foron: na categoría de ensaio Labrego con algo de poeta, de
Mercedes Queixas (Editorial Galaxia); en tradución Historia do nobre Ponto, que foi rei
de Galiza e de Bretaña, Anónimo, traducido por Henrique Harguindey Banet
(Rinoceronte Editora); en Proxecto literario na rede gañou A Sega. Plataforma de Crítica
Literaria; na categoría de Literatura infantil e xuvenil o galardón levouno Jules Verne e a
vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas (Edicións Xerais); na categoría de
Iniciativa bibliográfica o premio foi para Aulas sen paredes, de Rosalía Fernández Rial
(Edicións Positivas); en Iniciativa cultural ou de fomento da lectura gañou Ciclo Vermú
entre libros, da Libraría Paz; na categoría de Libro ilustrado, foi para Canta connosco, de
Óscar Villán (Kalandraka); en Teatro foi para Moito Morro Corporation Sociedade
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Ilimitada, de Carlos Labraña (Editorial Galaxia); na categoría de Xornalismo cultural foi
para Zig-Zag, TVG; en narrativa levou o galardón Todo canto fomos, de Xosé
Monteagudo (Editorial Galaxia); e en Poesía gañou O cuarto das abellas, de Antía Otero
(Edicións Xerais). No 2018 premiouse a Antón Figueroa Lorenzana, por Do galego
antigo ás fronteiras da resistencia (ensaio e investigación); a Xurxo Mariño, por Terra.
Ciencia, aventura e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo (Xurxo Mariño); a Xabier
P. Docampo, por A nena do abrigo de astracán (narrativa); a Ledicia Costas, por A
señorita Bubble (infantil); a María Solar, por Os nenos da varíola (xuvenil), a Xosé María
Álvarez Cáccamo e Berta Cáccamo, por Tinta de luz (libro ilustrado), a Jorge Campos,
por Alter-Nativo (libro de banda deseñada), á tradución de Astrid Lindgren realizada por
David A. Álvarez Martínez de Pippi Mediaslongas; a Lupe Gómez, por Camuflaxe
(poesía); a Chévere, por Río Bravo (teatro); a Ismael Ramos, por Lumes (libro mellor
editado e tamén se concederon premios ás traxectorias de Ramón Nicolás, Ana Romaní,
Xurxo Patiño, Xavier Senín, Isabel-Clara Simó e a Viñetas dende o Atlántico .Na edición
do ano 2019, premiouse: Común temos a patria. Biografía dos irmáns Villar Ponte, de
Emilio Xosé Ínsua e Xurxo Martínez González (ensaio e investigación); Castelao na arte
europea, de Siro López (divulgación); Natura, de Iolanda Zúñiga (narrativa); Os contos
da avoa Pepa, de Francisco Xosé Fernández Naval (infantil); O bestiario científico de
Anxos Nogueirosa, de Antonio M. Fraga (xuvenil); Man de Camelle, de Camen Hermo
(libro ilustrado); O puño e a letra, de varios autores (banda deseñada); Biblioteca de
Pedagoxía, de Kalandraka Editora (iniciativa bibliográfica); A señora Dalloway,
traducida por Celia Recarey (tradución); Memoria do corpo, de Xesús Rábade (poesía);
Eroski Paraíso, de Chévere (teatro); Seis poemas galegos, de Federico García Lorca,
editado por Alvarellos Editora (libro mellor editado). Canto ás traxectorias, premiouse á
Asesoría de Bibliotecasa Escolares (iniciativa cultural ou fomento da lectura); Brétemas,
de Manuel Bragado (mellor iniciativa na rede); Revista Luzes (xornalisma cultural).
Ademais, A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega nomeou a María
Teresa Horta como Escritora Galega Universal 2019.
Premio aos Libros Mellor Editados do Ministerio de Cultura do Estado español
Convocado polo Ministerio de Cultura dende o ano 2005, este premio recoñece os libros
mellor editados ao longo do ano anterior. Estes galardóns, sen dotación económica,
consisten na exposición das obras gañadoras nas principais feiras internacionais do libro.
Clasifícanse en cinco grupos temáticos: arte, libros de bibliofilia, facsímiles, infantís e
xuvenís e obras xerais e de divulgación. O premio ás mellores ilustracións infantís e
xuvenís en edicións anteriores recaeron nos seguintes ilustradores galegos: Óscar Villán
con O coelliño branco en 1999; Federico Fernández con ¿Onde perdeu Lúa a risa? en
2002; e Pablo Amargo con O monstro da chuvia en 2004. Pancho, de Antonio Santos, foi
segundo premio en 2003; Pucho, o habitador dos tellados, terceiro premio na categoría
de libro infantil en 2006; en 2010 o segundo e terceiro galardóns foron para Cantas pingas
na cidade!, escrito e ilustrado por Eva Montanari, e Os mil brancos dos esquimós, de
Isabel Minhós Martins; en 2011 o terceiro premio foi para Diógenes, de Pablo Albo,
editado por Kalandraka; e en 2012 o primeiro premio foi para a obra Kipling ilustrado,
de Rudyard Kipling, con ilustracións de Ajubel, Pablo Amargo, Isidro Ferrer, Pep
Monserrat, Pablo Auladell, Paco Giménez e Arnal Ballester,editado por Kalandraka
Editora. Na edición de 2012, o primeiro premio na categoría de obras facsímiles foi para
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, editada por Testimonio Compañía
Editorial, coeditado con Patrimonio Nacional. No ano 2015 desenvolveuse a edición
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relativa ás obras publicadas en 2014. Na categoría de “Obras generales y de divulgación”
a terceira obra premiada foi Fernando Pessoa. Selección poética editada por Kalandraka
Editora. Na edición correspondente ao ano 2017 non houbo ningún premio vinculado a
Galicia. Nas seguintes edicións tampouco houbo premios vinculados.
XXV Certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López
Convocado polo Concello de Paradela para honrar a figura de Manuel Oreste Rodríguez
López, poden presentarse ao certame obras orixinais, inéditas e non premiadas, en galego
ou en castelán. Consta de dúas modalidades, unha de narrativa e outra de poesía, cunha
extensión máxima de vinte folios na modalidade de narrativa e de cen versos en poesía.
As obras deben enviarse mecanografadas a dobre espazo, por sextuplicado, sen firma e
con lema, ao Concello de Paradela, Rúa Cabaleiros de Santiago, n.º 15, 27611 ou a
concello.paradela@eidolocal.es. Está dotado de 600 euros para cada unha das
modalidades. No ano 2013, celebrouse a entrega de premios da XVIII edición. En pasadas
edicións resultaron gañadores autores como Ramón Sandoval Pérez, Manrique Fernández
Vázquez, Luis Lexandanel Pita, David Daniel Vázquez, Francisco Piñeiro González,
Alba Cid, Emma Pedreira,Xosé Manuel Dopazo ou Beatriz Lorenzo. Na última edición
os gañadores foron o poeta cubano Luiz Laxandandel e o galego David Daniel Vázquez
Álvarez. Na edición de 2017 presentáronse oitocentas corenta e oito obras, das cales
catrocentas dez corresponden á categoría de poesía e catrocentas trinta e oito á de
narrativa. En poesía resultou premiada Sofía Carril Calvo, por Versos de outono, o
primeiro accésit foi para Alexander Aguilar López, por Baile de máscaras, e o segundo
accésit para Luís Leandel Pita García, por Como la nieve entre las manos de un niño, e
cunha mención de honra para Obdulio Alonso López, por A outra mirada; na categoría
de narrativa os premios foron para Juan Carlos Pérez López, por La rebelde pacífica (o
la hacedora de versos indomables); o primeiro accésit para Redención, de M. Victoria
Rebollo Bote, e o segundo accésit para Lucía, de Santiago Casal Quintáns; con dúas
mencións de honra, para Francisco Javier Fernández Dávila, por Desde mi dedal e Nélida
Leal Rodríguez por O Faro. No ano 2019 presentouse a XXV edición, que distinguiu, na
modalidade de poesía a Xosé Otero Canto en primeiro lugar e logo a Raquel Fernández
Fernández; concedéronse accésits a María de los Ángeles Rivadulla Queijeiro e Martín
Acosta Álvarez; tamén se concederon mencións de honra a José Manuel Brea Feijoo e
Sara Carmona Lladó. Na modalidade de narrativa, o primeiro premio levouno Pablo
Veiga López Castrelo, concedendo dous accésits a Esther Bajo Álvarez e Patricia Torrado
Queiruga, con mencións de honra para Felipe Alberto Ponte Pena e Valentín Alvite
Gándara.
Certame Literario Mariano Virxe da Armada
A Asociación Cultural “Santuario Virxe da Armada”, dentro do seu obxectivo de traballar
pola promoción, coidado e desenvolvemento do santuario da parroquia de San Salvador
de Rabal (Concello de Celanova), convoca este certame. Poden presentarse traballos en
prosa, cunha extensión mínima de cinco folios, ou en verso, cunha extensión mínima de
corenta versos, en castelán ou galego, sobre un tema mariano en xeral ou sobre a virxe.
Conta con tres galardóns de 600, 300 e 150 euros e para a presentación dos traballos deben
enviarse ao reitor do Santuario da Armada de Rabal dentro dun sobre baixo lema e
pseudónimo. No ano 2019, o prazo de presentación de obras finaliza o 31 de agosto.
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V Concurso Literario Mazarelos
A Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Filoloxía da Universidade de
Santiago de Compostela convoca este certame que acepta relatos e poesías. O obxectivo
é fomentar a creatividade da mocidade universitaria e desenvolver a capacidade de
expresión en lingua galega. Os galardóns consisten en 500, 250 e 150 euros ademais de
cadanseu diploma. Na edición do ano 2019, o xurado, formado por Inma López Silva,
María Teresa Amado Rodríguez, Ramón Mariño Paz, Estibaliz Espinosa Río e Arancha
Rodríguez Fernández outorgou o primeiro premio a Nai, de Miguel Cavadas Docampo;
o segundo a Dous gatos a discutir a autenticidade do rato, de María Caíño Hurtado; e, o
terceiro, a Formas de determinación, de Paula Marina García Pardavila.
Premios Nacionais de Literatura
Creados en 1984 polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para premiar as
mellores obras publicadas ao longo do ano anterior, nas modalidades de Narrativa, Poesía,
Ensaio, Literatura dramática e Literatura infantil e xuvenil, en calquera das linguas do
Estado español e están dotados de 20.000 euros. En edicións anteriores recibiron o Premio
Nacional na modalidade de Narrativa: en 1986 Alfredo Conde por Xa vai o griffón no
vento; en 1996 Manuel Rivas por ¿Qué me queres, amor?; en 2003 Suso de Toro por
Trece badaladas; na modalidade de Ensaio en 2008 Xusto Beramendi González por De
provincia a nación. Historia do galeguismo político; na modalidade de Literatura
dramática en 2007 Rubén Ruibal por Limpeza de sangue; e na modalidade de Literatura
infantil e xuvenil: Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín en 1986; Cando petan
na porta pola noite, de Xabier P. Docampo en 1995; O misterio dos fillos de Lúa, de Fina
Casalderrey en 1996; e O único que queda é o amor, de Agustín Fernández Paz en 2008;
e na modalidade de Poesía Manuel Álvarez Torneiro pola obra Os ángulos da brasa en
2013. Na edición correspondente ao ano 2015 resultou gañador Gonzalo Hermo (Rianxo,
1987) na modalidade de Poesía Joven Miguel Hernández pola obra Celebración (2014).
En 2015 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil gañouno Escarlatina, a
cociñeira defunta, de Ledicia Costas. Na edición de 2017 resultou premiado Antonio
García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, con Poemar o mar. No
2019, resultou premiada na modalidade de Poesía Pilar Pallarés por Tempo fósil e Xosé
Manuel Núñez Seixas na modalidade de ensaio, por Suspiros de España.
Referencias varias:
- A. G. Tesouro, “En Cataluña, hoy en día, no se dan las condiciones de un referéndum”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 30 outubro 2019, p. 36.
Faise eco do Premio Nacional de Ensaio obtido por Xosé Manuel Núñez Seixas por
Suspiros de España.
- Luis Planas, “Xosé Manuel Núñez Seixas, Premio Nacional de Ensayo”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 30 outubro 2019, p. 37.
Informa da concesión do Premio Nacional de Ensaio a Xosé Manuel Núñez Seixas.
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- Xabier R. Blanco, “Do franquismo quedan trazos como a preferencia por executivos
fortes”, La Región, “Ourense”, 30 outubro 2019, p. 10.
Entrevista con Xosé Manuel Núñez Seixas logo de obter o Premio Nacional de Ensaio
por Suspiros de España. El nacionalismo español 1908-2018
- Luis Planas, “La gallega Pilar Pallarés gana el Premio Nacional de Poesía”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 novembro 2019, p. 38.
Informa do galardón concedido á obra editada por Chan da Pólvora. Recolle declaracións
da autora sobre a cuestión lingüística galega. Luis Planas repasa a traxectoria literaria da
autora e explica que a o premio está dotado con 20000 euros.
- Sonia Vizoso, “Pilar Pallarés logra el Nacional de Poesía por su ‘Tempo fósil”, El País,
“Cultura”, 1 novembro 2019, p. 36.
Faise eco da concesión do Premio Nacional de Poesía a Pilar Pallarés. Explica o motivo
do nacemento da obra, a casa derrubada en Culleredo, xunto con outras setenta, pola
ampliación do aeroporto.
- José Luís Jiménez, “La poesía ‘vitalista y condensada’ de Pillar Pallarés, premio
Nacional”, ABC, “Cultura”, 1 novembro 2019, p. 50.
Informa do galardón a Tempo fósil, que aínda non se traduciu ao castelán. Explica que o
xurado escolleu a obra por transmitir unha emoción lúcida e desganada sobre a perda e
destrución do vivido, cunha conciencia da paisaxe coma un corpo vivo. Repasa tamén a
traxectoria literaria de Pilar Pallarés.
- A. Ramil, “A galega Pillar Pallarés gaña o Premio Nacional de Poesía pola obra ‘Tempos
fósil”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 novembro 2019, p. 37.
Entrevista a Pilar Pallarés logo de obter o Premio Nacional de Poesía na que amosa a súa
sorpresa pola obtención do premio, expresa o seu orgullo porque para ela simboliza un
recoñecemento á poesía e ao idioma e fala da situación da poesía galega.
- Ocampo E., “Marilar Aleixandre: ‘Es la mejor poeta viva gallega”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 1 novembro 2019, p. 37.
Recolle declaracións de compañeiras de profesión de Pilar Pallarés. Marilar Aleixandre
defínea como a mellor poeta galega viva. Mercedes Seixas fala da obra premiada, Tempo
fósil, coma un potente artefacto poético. María do Cebreiro destaca a humildade da autora
e a súa linguaxe poética cargada de lealdade de si mesma.
- Ocampo E., “É a mellor poeta galega viva”, La Opinión, “Sociedad”, 1 novembro 2019,
p. 31.
Recolle declaracións de compañeiras de profesión de Pilar Pallarés. Marilar Aleixandre
defínea como a mellor poeta galega viva. Mercedes Seixas fala da obra premiada, Tempo
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fósil, coma un potente artefacto poético. María do Cebreiro destaca a humildade da autora
e a súa linguaxe poética cargada de lealdade de si mesma.
- Ana Ramil, “A coruñesa Pilar Pallarés gaña o Premio Nacional de Poesía pola obra
‘Tempo fósil”, La Opinión, “Sociedad”, 1 novembro 2019, p. 30.
Faise eco do premio concedido a Pilar Pallarés pola obra Tempo fósil¸segunda vez que
este premio galardoa un libro en lingua galega. Pilar Pallarés explica que se trata dunha
obra moi persoal, que xurdiu trala desaparición da casa construída polo seu pai. Ana
Ramil repasa os títulos publicados da autora, así como os premios que obtivo.
- Ana Ramil, “Pilar Pallarés. ‘É unha obra sobre a que tiña dúbidas e non pensaba
publicar”, La Opinión, “Sociedad”, 1 novembro 2019, p. 30.
Entrevista a Pilar Pallarés co gallo da obtención do Premio Nacional de Poesía, na que
amosa a súa sorpresa polo galardón e na que fala sobre a situación da poesía galega e a
súa visibilidade.
- R. L, “Pilar Pallarés gana el premio Nacional de poesía con ‘Tempo fósil”, Diario de
Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 1 novembro 2019, p. 33.
Informa da concesión do Premio Nacional de Poesía a Pilar Pallarés. Recolle declaracións
da autora nas que explica que o libro é froito dunha situación bastante persoal, a
desaparición da casa que o seu pai construíra por mor das ampliacións do aeroporto de
Alvedro. Sobre o Premio, informa que o xurado estivo formado por Carlos Alberdi
Alonso, Begoña Cerro Prada, así como por representantes de diferentes institucións
relacionadas coa lingua e a literatura e pola galardoada na edición anterior, Antonia
Vicens Picornell.
- Víctor F. Freixanes, “Un pouco de osíxeno para seguir”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Vento nas velas”, 3 novembro 2019, p. 17.
Faise eco da concesión do Premio Nacional de Poesía a Pilar Pallarés e lembra outros
galegos tamén premiados: Xosé Manuel Núñez Seixas, Anxo Quintela e a editorial
Kalandraka.
- Afonso Vázquez Monxardín, “O premio a Xosé Manuel Núñez Seixas”, La Región,
“Opinión”, 5 novembro 2019, p. 27.
Faise eco do Premio Nacional de Ensaio 2019, obtido por Xosé Manuel Núñez Seixas
con Suspiros de España . El nacionalismo español. 1808-2018.
- Pilar Pallarés, “Tempo fósil”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “A firma invitada”, 10
novembro 2019, p 15.
Columna de opinión de Pilar Pallarés na que amosa o seu orgullo pola visibilización da
poesía galega nun certame estatal.
- Ana Ramil, “Cinco premios nacionales de Cultura recalan en Galicia”, La Opinión,
“Especial resumen del año”, “Sociedad”, 29 decembro 2019, p. 16.
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Ana Ramil dá conta dos premios nacionais dos ministerios de Cultura e Industria obtidos
por galegos, entre eles, Pilar Pallarés, que recibiu o Premio Nacional de Poesía pola obra
en galego Tempo fósil.
- Xabier R. Blanco, “Gran cosecha de premios nacionales”, La Región, “Fin de año 2019”,
“Galicia”, “Reconomientos/Una tierra de premio”, 31 decembro 2019, p. 34.
Dá conta dos premios nacionais concedidos, ente os que está o Premio Nacional de Poesía
a Pilar Pallarés.
XIX Premio de Tradución Plácido Castro
A Fundación Plácido Castro convoca este certame para reivindicar a figura, a obra e o
pensamento de Plácido Ramón Castro del Río (1902-1967), especialmente no campo da
tradución, do pensamento e xornalismo. Está destinado a promover entre todos os
tradutores de Galicia versións en lingua galega das grandes obras da literatura universal
e diríxese a todas as persoas que publicasen na Biblioteca Virtual algunha tradución ao
galego de obras da literatura universal. Estaba dotado de 3.000 euros, que na convocatoria
da XII edición pasaron a 2.000, unha peza escultórica de Xaquín Chaves e un diploma,
ademais da publicación da obra por Rinoceronte Editora. O xurado do premio componse
de cinco membros pertencentes ou designados por cada unha das seguintes institucións:
Asociación de Tradutores Galegos (ATG), Fundación Plácido Castro, Real Academia
Galega, Departamento de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo e Xunta
de Galicia. Na edición de 2015, correspondente ás obras de 2014, outorgouse o premio
ex aequo a Mona Imai, por Botchan de Natsume Soseki, e a Alejandro Tobar, por O
forasteiro misterioso de Mark Twain; en 2016 a Isabel Soto pola obra Fosca, de Iginio
Ugo Tarchetti. Na edición de 2017 o xurado, composto polos seguintes membros: Olga
López (Xunta de Galicia), Fernando Moreiras (Asociación de Tradutores Galegos), Ana
Luna (Departamento de Tradución da Universidade de Vigo), Marilar Aleixandre (Real
Academia Galega) e Xulio Ríos (Director do IGADI), quen actúa en calidade de
secretario do xurado, con voz pero sen voto, decidiu deixar deserto o premio nesta XVII
edición por non cumpriren as obras presentadas as bases establecidas. Na edición de 2018,
premiouse a Antía Geres, pola tradución da obra A lost lady. No ano 2019, adiouse a
convocatoria.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Premio Plácido Castro, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 25
setembro 2019, p. 33.
Faise eco da concesión do Premio Plácido Castro da anterior edición para Antía Veres
pola tradución da obra A lost lady de Willa Carther cara ao galego, Unha muller perdida.
- Irene Pin, “Antía Veres. ‘É un labor das tradutoras eliminar o machismo da linguaxe”,
Sermos Galiza, n.º 367, “fóradeserie”, 10 outubro 2019, pp. 4-5.
Entrevista con Antía Veres na que fala sobre as súas motivacións para dedicarse á
tradución literaria en galego, sobre a obra que lle supuxo o premio e sobre a importancia
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de profundar na vida, obra e contexto social da autora e na que explica como traballa
dende a tradución a cuestión de xénero.
III Premios Provinciais á Xuventude do Concello de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon
en marcha a primeira convocatoria dos Premios Provinciais á Xuventude, co ánimo de
promover o talento e o potencial da mocidade da provincia. O certame está composto por
sete categorías: Iniciativa social; iniciativa empresarial; Blogs; Educación en valores;
Traballo musical; Traballo literario breve; Fotografía. Conta con 21.000 euros en premios
(3.000 euros en varios premios por cada unha das categorías). Nesta primeira edición o
prazo de inscrición foi até o 5 de xuño. En total presentáronse aos primeiros Premios
Provinciais á Xuventude noventa e un traballos dos cales vintenove foron propostas para
a modalidade de fotografía, vintecatro para traballos literarios breves, quince gravacións
musicais, doce propostas na categoría de blogs, seus de iniciativa empresarial, tres
proxectos de educación en valores e dous de iniciativa social. O xurado tivo que
seleccionar entre as noventa e dúas propostas enviadas aos premios as tres mellores nas
modalidades de traballo literario breve, traballo musical, fotografía e blogs e as dúas
mellores nas categorías de iniciativas sociais e empresariais e traballos de educación en
valores. Na modalidade de traballo literario breve, valorado en 1.500 euros, foi para Pablo
Lourido de Vigo por Facer as preces; o segundo premio, de 1.000 euros, María Argibay,
de Ponte Caldelas, por Biquei a area; e o terceiro premio, de 500 euros, foi para Tamara
Andrés, de Poio, por Os amantes tráxicos. Na edición de 2019, premiouse a Brais Suárez
na categoría de narrativa.
Referencias varias:
- S. Penelas, “Jóvenes comprometidos y muy talentosos”, Faro de Vigo, “Vigo”, 31
decembro 2019, p. 8.
Artigo no fala sobre os premiados nos III Premios Provinciais á Xuventude. Entre eles,
Brais Suárez, que obtivo o premio na categoría de narrativa cun relato sobre a súa viaxe
a Múrmansk.
XII Certame literario Rosa de Cen Follas do Colexio Oficial de Psicoloxía
Creado en 2008 polo Colexio Oficial de Psicoloxía, en homenaxe a Rosalía de Castro,
conta con dúas modalidades, prosa e verso, cun galardón de 250 euros para o mellor
traballo de cada xénero en lingua galega, de temática libre, con dúas páxinas como
extensión máxima. Deben enviarse catro exemplares á sede da institución (Rúa Espiñeira,
n.º 10, baixo, Santiago de Compostela). Nesta edición de 2017 o xurado, composto pola
Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, a Coordinadora da Comisión de Cultura do
COPG, Mª Concepción Rodríguez Pérez, a poeta Iolanda Aldrei e o xornalista Joel
Gômez, acordou premiar, na categoría de narrativa, a Encher de vida o peito, de Carlos
Mendez Leis, cunha mención especial para Retallos, de Purificación Leal Docampo; e na
categoría de poesía, para Habitación compartida no materno-infantil, de Verónica
Martínez Delgado, tamén cunha mención especial para Versos sen pan, de Xosé Pompei.
1202

Na edición correspondente ao ano 2019, Andrés Samapayo recibiu unha mención especial
na modalidade de narrativa.
Referencias varias:
- Andrés Sampayo, “O amor en tempos de Alzheimer”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
27 decembro 2019, p. 38.
Informa que no XII Concurso Literario do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia Rosa
de Cen Follas o psicólogo Andrés Sampayo recibiu unha mención especial na modalidade
de narrativa, nunha edición cuxo xurado estivo formado por Rosa Álvarez Prada, María
Concepción Rodríguez Pérez, Iolanda Aldrei e Joel Gómez.
XXIX Premio San Martiño de Normalización Lingüística
Os Premios San Martiño de Normalización Lingüística son uns premios convocados
anualmente pola Asociación Cultural O Brado da Estrada para premiar a persoas e
colectivos que destacan polo seu labor de promoción do idioma galego. Os premios teñen
tres categorías: A Estrada e Comarca de Tabeirós-Terra de Montes, Galicia enteira e Toda
unha vida. A listaxe histórica de galardoados é a seguinte: en 1991; Xoaquín Fernández
Leiceaga, e Daniel García Ramos, en 1992; Carlos Mella e Ramón Castromil, en 1993;
Chano Piñeiro e Victorino Gutiérrez Aller, en 1994; Antonio Rodríguez Fraiz, Área
Central-Supermercados e Manuel Reimóndez Portela, en 1995; Manuel Cabada Castro,
Adegas As Eiras e Xosé Neira Vilas, en 1996; Bamarti, Mago Antón e Antón Fraguas, en
1997; Pepe Carballude, Mini e Mero e Avelino Pousa Antelo; en 1998: Xavier Comesaña,
A Mesa pola Normalización Lingüística e Isaac Díaz Pardo, en 1999; Panadería A
Fogaza, Radio Estrada, Editorial Galaxia e Francisco Fernández del Riego, no 2000;
Irmáns Picaño, Ana Romaní e Xesús Alonso Montero, en 2001; Recreo Cultural, Roberto
Vidal Bolaño e Virxilio Viéitez, en 2002; Calzados A Esquina, Asociación Rapa das
Bestas, Antón Santamarina e Valentín Arias, en 2003; Callobre C.F., Grupo Coesco,
Xesús Ferro Couselo e Fernando Quintela, en 2004; Sporting Estrada, Edicións Fervenza,
San Luís e Manuel Caamaño Suárez, en 2005; Panadería Cervela, Galería Sargadelos,
Libraría Couceiro, Bernardino Graña e Manuel María (a título póstumo), en 2006;
Vidromoss, Preescolar na Casa, Francisco Pillado Maior e Xosé Manuel Beiras Torrado,
en 2007; Os Tirinautas, Xosé Lueiro Lemos e Galicia Hoxe, en 2008: Xosé Manuel Porto
Iglesias e Xosé González Martínez, en 2009; A fervenza de Ouzande, Carlos Varela
García e Xosé Luís Franco Grande, en 2010; Olimpio Arca Caldas e Monte Cabalar
SCGR, en 2011; Fillos e Amigos da Estrada, Cantigas e Agarimos e Carlos Amable
Baliñas, en 2012; Ramón Campos Suárez, Treixadura e Francisco Novoa Rodríguez, en
2013; Carlos Loureiro Rodríguez, Asociación Punto Gal e Francisco Novoa Rodríguez,
en 2014; A Xesteira de Couso, Luís Davila Malvido e Andrés Torres Queiruga, en 2015;
Irmandinhos A Estrada, Feiraco e José Antonio Gómez Segade, en 2016; Salvador
García-Bodaño, Jesús Mayo e Viravolta Títeres, en 2017; Asociación Codeseda Viva, na
modalidade A Estrada e comarca de Tabeirós-Terra de Montes, Carme Pérez Vaquero,
na categoría Galicia enteira e Mario Franco Rodríguez na categoría Toda unha vida. Na
edición do ano 2018 as persoas premiadas foron Manuel Pereira na categoría TabeirósMontes; Uxía Senlle na categoría Galicia e Xosé María Lema na categoría Toda unha
vida. Na presente edición do ano 2019, as persoas premiadas foron a Asociación Cultural
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Tamparrantán, na categoría Tabeirós-Montes; Ana Peleteiro Brión, na categoría Galicia;
e o Museo do Pobo Galego na categoría Toda unha vida.
XIII Certame Literario Terras de Chamoso
Premio convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Área
de Cultura da Deputación de Lugo, para premiar todos os autores que expresen no papel
os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua galega co obxectivo de
incentivar a imaxinación e a creación de textos en galego nos concellos que formaban o
antigo “comitatus Flammusus”, é dicir, O Corgo, Castroverde, parte de Láncara e Baralla
e un anaco de Becerreá e Lugo. A única norma é que a obra se redacte en lingua galega e
presenta dúas modalidades, poesía e narrativa, e tres categorías: infantil (dos dez aos
catorce anos), xuvenil (dos catorce aos dezaoito anos) e adultos (maiores de dezaoito
anos). Na modalidade de poesía a extensión é de trinta a sesenta versos mentres que en
relato curto é de tres a seis folios escritos a dobre espazo, excepto a categoría infantil que
non ten límite de espazo inferior, pero si superior. Cada participante pode presentar varios
traballos, non premiados noutros certames literarios, mecanografados, achegando nun
sobre pechado a información persoal na Asociación Cultural Arumes do Corgo (Antigas
Escolas do Corgo, s/n, 27163 O Corgo, Lugo). Concédense dous premios en cada
modalidade que consisten nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o
correspondente diploma. O xurado está composto por membros da Xunta Directiva da
Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do
mundo das letras. Na edición de 2019 concedeuse por primeira vez o premio “A Legua
Dereita” na categoría infantil para obras de narrativa con vínculo á cultura tradicional. A
obra premiada nesta categoría foi A malla xa chegou, de Valle Reija Lamela. Na categoría
infantil resultaron premiados Erika Trashorras Pérez, Adrián Río Taboada e Javier
Dorado. Na categoría xuvenil, foron galardoados Sara Rodríguez, Brais Viso, Beatriz
Gómez e Sandra Rodríguez. Na categoría de adultos, os premiados foron Martiño
Maseda, Xosé Antón Núñez, Rosario Valcárcel e Emilio Silva.
Referencias varias:
- Nieves Neira, “A literatura luguesa sobresae na XIII edición da gala do Terras do
Chamoso”, El Progreso, “Comarcas”, 22 decembro 2019, p. 22.
Dá conta da entrega de premios do XIII Certame Literario Terras do Chamoso. Ademais
dos premios en poesía e relato nas categorías infantil, xuvenil e adulta, nesta edición
concedeuse por primeira vez o premio “A Legua Dereita”, que recoñece obras infantís na
modalidade de narrativa sobresaíntes polo seu vínculo coa cultura tradicional. A obra
premiada nesta categoría foi A malla xa chegou, de Valle Reija Lamela. Na categoría
infantil resultaron premiados Erika Trashorras Pérez, Adrián Río Taboada e Javier
Dorado. Na categoría xuvenil, foron galardoados Sara Rodríguez, Brais Viso, Beatriz
Gómez e Sandra Rodríguez. Na categoría de adultos, os premiados foron Martiño
Maseda, Xosé Antón Núñez, Rosario Valcárcel e Emilio Silva.
Premios de Relato, Poesía e Tradución da Universidade de Vigo
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A Universidade de Vigo, a través da Área de Normalización Lingüística, convoca estes
premios co patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consta de tres
modalidades: poesía, relato curto e tradución literaria. Poden participar todos os membros
da Universidade de Vigo, agás para a modalidade de tradución literaria, do cal queda
excluído o profesorado que imparte docencia na titulación de Tradución e Interpretación.
Os orixinais, ineditos e non premiados noutro certame, deben estar escritos en lingua
galega e axustarse á normativa normativa vixente. Estabelécese un premio de 700 euros
e dous accésits de 250 euros para cada unha das modalidades. Todos eles poden ser
declarados desertos a xuízo do xurado. Na modalidade de poesía o tema é libre, cun
mínimo de cen versos e máximo de cento cincuenta. Na modalidade de relato curto o
mínimo é de oito folios e o máximo de doce. Na modalidade de tradución literaria, o texto
fonte debe ser un texto literario en calquera idioma, cun mínimo de oito páxinas e un
máximo de vinte, e é necesaria a entrega dunha copia deste, indicando claramente o seu
autor, a lingua de publicación e a editorial. Os traballos deben dirixirse, por quintuplicado
e mecanografados a dobre espazo, cun lema elixido polo autor e os seus datos persoais, á
Área de Normalización Lingüística e poden entregarse en calquera dos rexistros da
Universidade de Vigo. O xurado, presidido polo reitor ou persoa en quen delegue, está
integrado por persoas de recoñecida traxectoria nos ámbitos de creación poética e
narrativa, da crítica literaria e mais da tradución. Na edición correspondente ao ano 2017
outorgáronse os seguintes galardóns: Poesía: 1.º Premio: Genaro Dasilva Méndez, polo
poemario Hadewijch; 1.º Accésit: Tamara Andrés Padín, polo poemario Recuperar as
mans; 2.º Accésit: Paulo Vilar Millán, polo poemario Nas ribeiras dos finisterraes; o
xurado decidiu recomendar a publicación dos poemarios: Un outono en Berlín, de Martín
Iglesias Taboada; Capítulo, de Anxo Mena Rodríguez; Relato Curto: 1.º Premio: Lidia
Dosil Tajes, polo relato Misións; 1.º Accésit: Xosé Sobral Amoedo, polo relato
Contacontos cotiáns; 2.º Accésit: Antía Iglesias Fernández, polo relato Cortiza branca;
Tradución literaria: 1.º Premio: Manuel Arca Castro, pola tradución dun texto de
Raymond Carver; 1.º Accésit: Moncho Iglesias Míguez, pola tradución dun texto de
Azhar Abidi; 2.º Accésit: Hadrián Pérez Roma, pola tradución dun texto de Chimamanda
Ngozi Adichie. O xurado decidiu recomendar a publicación dun texto de Randa Jarrar,
traducido por Moncho Iglesias Míguez. En 2018, premiouse a Francisco Javier Fernández
Davila (relato curto), Noa Rodríguez Méndez (poesía) e Manuel Arca Castro (tradución).
No 2019, os premiados foron Xosé Sobral Amoeado (relato curto), Luís López Alonso
(poesía) e Gema Rocha Molina (tradución).
XXVII Concurso Literario Xaime Isla Couto
Organizado pola Concellaría de Cultura do Concello de Poio coa colaboración das
Sociedades Culturais Deportivas de Raxó e Samieira, o Ateneo Corredoira de Combarro,
a Asociación Boureante da Seara e a Asociación Vides Novas de San Salvador. Pode
participar todo o alumnado dos distintos centros escolares do municipio de Poio en idades
comprendidas entre seis e dezaoito anos e, a partir do ano 2006, tamén calquera persoa
de entre dezaoito e vinte e cinco anos, cun só traballo individual e inédito, escrito en
lingua galega para cada modalidade. As modalidades do concurso son relato curto ou
conto e poesía de temática libre, cunha extensión máxima de tres folios para o relato curto
e un folio para poesía. Os traballos deben presentarse nas oficinas municipais, nos centros
educativos de Poio e nos locais das asociacións colaboradoras nun sobre pechado xunto
cos datos persoais do autor. Conta con cinco categorías: categoría A (de seis a oito anos);
categoría B (de nove a once), categoría C (de doce a trece), categoría D (de catorce a
1205

quince), categoría E (dezaseis a dezaoito) e F (de dezaoito a vintecinco anos). Os
galardóns nas categorías A, B, C e D consisten nun agasallo, nun diploma e un vale de 70
euros para a compra de material escolar; na categoría E nun diploma e un vale de 90 euro
para a compra de material escolar; e na categoría F nun diploma e 300 euros, en cada
modalidade. O xurado está composto por unha representación do Consello Municipal de
Cultura. A entrega de premios realizouse no transcurso do acto que se celebrou o día 17
de maio de 2018 no Salón de Actos do Centro Cultural Xaime Illa Couto (Raxó). No ano
2019, convocouse a XXVII edición. No grupo A premiouse en poesía a Sofía Magdalena
Míguez e en relato a Silvia Villaverde Alonso; no grupo B, en poesía, a Claudia Sieiro
Igleisas, e en relato, a Noa Viñas Rodríguez; no grupo C, en poesía a Angelina Jacquelina,
e en relato, a Laura Casalderrey García; no grupo D, o premio de poesía declarouse
deserto e o de relato gañouno Sonha Faye; no gurpo E premiouse en poesía a Adrián
Besada Padín, e en relato, a Silvia Vila Esperón; e no grupo F, premiouse en poesía a
Jaime Barreiro Santos e galardoouse en relato a Alberto Trillo Barca.
II Premio de Tradución Xela Arias
Desde a Asociación Galega de Profesionais da Tradución e a Interpretación: a AGPTI
outorgará neste mes de outubro o novo premio Xela Arias, cuxa creación serve para
celebrarmos o Día Internacional da Tradución. Este premio concédese a unha empresa,
entidade ou persoa que destaque pola promoción da tradución ou interpretación cara ou
dende o galego e os seus obxectivos son: pór en valor a nosa profesión e o galego como
lingua de traballo e dar a coñecer o nome de Xela Arias (1962-2003), figura destacada na
tradución ao galego e responsábel das versións na nosa lingua de obras de James Joyce,
Gianni Rodari, Jorge Amado ou Roald Dahl, entre moitas outras. O premio ten carácter
simbólico e as candidaturas poderán enviarse á asociación polo correo electrónico
info@agpti.org. Calquera persoa pode propor unha empresa, entidade ou persoa candidata
por este medio. O fallo será público o día 30 deste mes e o xurado estará conformado pola
Xunta Directiva da AGPTI, aínda que a asociación pode convidar outras persoas ou
entidades a formaren parte.” Na segunda edición, correspondente ao ano 2019, premiouse
á Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.
Premios Xohán de Cangas
Concedidos pola Concellaría de Cultura do Concello de Cangas co obxectivo de
recoñecer o labor que desenvolven numerosas persoas a prol da cultura e lingua galegas.
As persoas premiadas recibirán un recoñecemento oficial e unha escultura pero sen
remuneración económica durante un acto celebrado polo Día das Letras Galegas. No ano
2017 resultaron gañadores: Premio Xoán de Cangas de Cultura do Traballo para José
Fernández Canos “O gaiteriño”, mentres o Premio Xohan de Cangas de Creación Artística
e Literaria foi para o pintor Manuel Pizcueta Barreiro. No ano 2018 premiouse a Leonardo
Rial e Luis Carballo. No ano 2019, convocouse unha nova edición, cuxo prazo finaliza
en abril.
Premios Xuventude Crea, anteriormente coñecidos como GZCrea
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Convoca este certame galego a Consellaría de Traballo e Benestar, a través da Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia e está dirixido a creadores novos,
cunha idade comprendida entre os dezaseis e os trinta anos. Vén substituír o anteriormente
coñecido como GZCrea. Inclúe as modalidades de Teatro, Artes plásticas, Moda, Música,
Relato breve, Poesía, Videocreación, Banda deseñada, Graffiti, Carteis, Deseño de xoias
e Monólogos. Nas modalidades de Relato, Poesía e Banda deseñada, os textos deben ser
orixinais, inéditos e en galego, de temática libre, e deben ser presentados en formato
papel, un único exemplar, e en CD. En poesía, as obras deben estar en formato dixital e
ter unha extensión mínima de cincuenta versos e máxima de cen, a dobre espazo e por
unha soa cara, en DIN-A4 e en tamaño doce, con follas numeradas e encadernadas. Na
modalidade de relato breve, as obras deben estar en formato dixital e ter unha extensión
mínima de cinco páxinas e máxima de dez, mecanografadas a dobre espazo e por unha
soa cara, en DIN-A4 e en tamaño doce, coas follas numeradas e encadernadas. Na
modalidade de banda deseñada, a técnica pode ser calquera, feita en branco e negro ou en
cor. O formato debe ser en DIN-A4 ou DIN-A3 e a extensión mínima de dez páxinas. En
caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa deberá
xuntarse un CD ou DVD cos arquivos orixinais. Cada obra debe levar pseudónimo e
título. Na modalidade de teatro, poden concorrer grupos teatrais, non profesionais,
compostos por mozos ou mozas galegas ou residentes en Galicia, con idades
comprendidas entre os dezaesis e os trinta anos de idade cumpridos no ano 2013.
Admítese que até un vintecinco por cento dos compoñentes do grupo supere os trinta anos
ou teña entre os catorce e dezaseis anos. Os grupos participantes deben presentar unha
listaxe dos compoñentes do grupo, indicando a idade e a función; unha síntese da obra
(título, autor e adaptación dos diálogos, de ser o caso) e da posta en escena (número de
personaxes, tipo de decorado, vestiario, espazo que se precisa...); e un DVD dunha
representación da obra presentada a concurso ou dun ensaio xeral, feito con posterioridade
ao 1 de xaneiro de 2012, cuxa gravación debe estar feita a velocidade normal para que a
súa duración corresponda coa duración real da representación, e ten que estar en boas
condicións, tanto de imaxe coma de son, para o seu correcto visionamento. As
representacións deben ser en lingua galega e as obras poden ser de autores ou autoras.
Poden presentarse obras orixinais e a duración da representación de cada obra non pode
exceder dunha hora e trinta minutos. Para cada modalidade estabelécense tres premios:
3.000 euros para o primeiro, 1.500 para o segundo e 1.000 para o terceiro, podendo
outorgarse mencións de honra sen dotación económica. Para calquera información
adicional, pode consultarse a páxina web da Consellaría de Traballo e Benestar e de
Xuventude. Na edición de 2017, modalidade de teatro, son 1º premio Prácido Domingo,
coa obra Non hai que ser unha casa para ter pantasmas; 2º premio Señora Supina, coa
obra Cinco mulleres que comen tortilla e 3º premio Escola de Teatro (Aula de Teatro da
USC), coa obra Sonche bicos; na modalidade de banda deseñada: 1º premio Beatriz
Rodríguez Gregores, coa obra Ellipsism, 2º premio Zaida Novoa González, coa obra Noite
meiga e 3º premio Uxía Larrosa Villanueva, coa obra O outro lado da auga; na
modalidade de relato breve: 1º premio Brais Lamela Gómez, coa obra Angelus Novus 2º
premio Hugo Lozano Hermida, coa obra O visitante nunca marcha só e 3º premio
Cándido Paniagua Pousa, coa obra Fado: 0103; na modalidade de poesía, 1º premio Sonia
Martínez López, coa obra O abeiro; 2º premio Arancha Rodríguez Fernández (Arancha
Nogueira), coa obra Romaría e o 3º premio (compartido) Nuria Mosqueira Varela, coa
obra Anguías e Tamara Andrés Padín, coa obra A lingua secreta dos nenos franceses. Na
presente edición, correspondente ao ano 2019, os gañadores na categoría de teatro foron,
en primeiro lugar, Gacela Teatro, con Palabras encadeadas, seguido de Farándula
Velutina, con Papiroflexia e Solo Teatro, con A cor da leite; e en terceiro lugar La Barata,
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con “Solo de triángulo en Re, 2º movemento, 3ª parte. Allegro (pero non tanto) e Faísca
Teatro con O que che contei mentres facías que durmías. Os gañadores na modalidade de
banda deseñada foron Noel Pérez Fungueiriño, con Des minutos Urco Can; seguido de
Alejandro Fariña Fernández, con Escuma; e Ricardo Pérez Martínez, con Soños de pedra.
Na modalidade de relato breve o primeiro premio foi para Nerea Pallares Vilar, por A
espera; o segundo, para Miguel Cavadas Docampo, por O camposanto; e o terceiro, para
Iago Fernández Pérez, por Oh, capitán! Meu capitán. Na modalidade de poesía o primeiro
premio acadouno Hugo Lozano Hermida, con Muíño de medianoite; o segundo, Natalia
Umpiérrez Suárez, con No exilio da marxe; e o terceito, Laura López Esteban, con Berce.
Referencias varias:
- Montse García, “Premios Xuventude Crea”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Vida
social”, 16 novembro 2019, p. L10.
Presenta unha foto dos galardoados na entrega dos Premios Xuventude Crea que tivo
lugar na Igrexa da Universidade.
- Marta Mancebo, “Letras que nunca fallan”, El Progreso, “A Chaira”, 12 decembro
2019, p. 23.
Recolle as declaracións do vilalbés Hugo Lozano co gallo do seu terceiro premio
consecutivo no Xuventude Crea, desta vez na categoría de poesía coa obra Muíño de
medianoite. No ano anterior gañara co relato curto O tempo e a ventá e no 2017 levou o
segundo posto co relato O visitante nunca marcha só. Hugo Lozano fala da súa afección
á escritura, sobre o galardón e sobre as temáticas que aborda na súa obra: a soidade, a
beleza e a morte.

1208

X.6. PREMIOS A UNHA VIDA
Premio Arraiano Maior
A Asociación Arraianos entrega dende o ano 2009 esta distinción, que premia o labor das
persoas que traballaron a favor da cultura da raia galaico-portuguesa. A primeira persoa
en recibir este recoñecemento foi Xosé Luís Méndez Ferrín. En 2015 o galardoado foi
Isaac Alonso Estraviz e en 2016 Xosé Benito Reza. Na edición de 2017 foi galardoada
antropóloga portuguesa Paula Godinho e no 2018, Quico Cadaval. No 2019, galardoouse
a Xurxo Souto.
XIII Premios Barbantia da Cultura
Os Premios Barbantia da Cultura creáronse no ano 2007 pola Asociación Cultural
Barbantia co propósito de recoñecer de xeito público a traxectoria cultural de persoeiros
tanto galegos como da comarca da Barbanza. Existen tres modalidades: un premio
Barbantia da Cultura, outro á Traxectoria Cultural no Barbanza e un á Iniciativa Cultural.
Mentres que os dous primeiros están destinados a particulares, o terceiro diríxese a
institucións. O galardón consiste nunha escultura de bronce feita polo artista e membro
de Barbantia, Manuel Teira, que reproduce un sereo, símbolo do colectivo cultural, e
inspirado no gravado do artista Fran Blanco Alcaide. Nesta edición correspondente ao
ano 2017, no apartado de Traxectoria Cultural no Barbanza, o gañador é o escritor
Francisco Antón Vidal Blanco; o recoñecemento á Iniciativa Cultural no Barbanza recaeu
na Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño; e no apartado da Cultura Galega, o
premiado foi o pintor Manuel Romero. En 2018, recoñeceuse a María José Paz Franco
(Traxectoria Cultural), ao colcectivo en defensa da memoria histórica (Iniciativa Cultural)
e a Blanca Ana Roig (Cultura Galega). Na edición do ano 2019 os galardoados son o
Xoán Fernández (Traxectoria Cultural no Barbanza), o local A Pousada da Galiza
Imaxinaria (Iniciativa Cultural) e a poetisa Ana Romaní Blanco (Cultura Galega).
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Entrega de los Premios Barbantia”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 10 decembro 2019, p. 36.
Informa da entre de premios, na que foron galardoados Xoan Fernández na categoría de
Traxectoria Cultural no Barbanza, o local boirense A Pousada da Galiza Imaxinaria no
apartado de Iniciativa Cultural e no apartado e Ana Romaní Blanco no apartado de
Cultura Galega. Menciona que a gala, que se celebrará na Casa da Cultura de Boiro, será
presentada pola actriz Esther F. Carrodeguas e que acudirán, entre outras autoridades,
Anxo Lorenzo, Valentín García e Rosario Álvarez.
XIV Premio Bos e Xenerosos
Creado en 2004 pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG),
quere homenaxear persoas ou institucións que traballasen a prol da lingua, literatura ou
cultura galega. En anteriores edicións este recoñecemento foi para Avelino Pousa Antelo
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(2004),o Museo do Pobo Galego (2005), a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte... nas
ondas! (2006), o Laboratorio de Formas de Galiza e Isaac Díaz Pardo (2007), a
Asociación Socio-Pedagóxica Galega (2008), Mariví Villaverde (2009), os Concellos
organizadores do Premio Blanco Amor (2010), Francisco Fernández del Riego (2011),
Francisco Carballo (2012), os humoristas gráficos Siro, Gogue, Pepe Carreiro, O
Carrabouxo e Xaquín Marín (2013) e Roi Casal, Susana Seivane, Felipe Senén e Dolores
Vilavedra (2014), Ángel Carracedo, Guadi Galego, Margarita Ledo e Siro López (2015);
e Fina Casalderrey, o gaiteiro Carlos Núñez, a actriz Isabel Blanco e o ornitólogo José
Luis Rabuñal (2016). Na edición correspondente ao ano 2017 premiouse Ramón Villares,
a Fundación Barrié, a cantante Uxía Senlle, a escritora Concha Blanco e os humoristas e
comunicadores Xosé Touriñán en Marcos Pereiro. No ano 2018 homenaxeouse a Marilar
Aleixandre, Xaquín Marín, Quico Cadaval e Sés. En 2019, premiouse a Rosario Álvarez,
Isabel Aguirre, Carlos Blanco e Miguel de Lira.
XXXV Premio Celanova. Casa dos Poetas
Creouno en 1985 o Padroado Curros Enríquez e patrocínao o Concello de Celanova. O
premio tenta recoñecer cada ano unha persoa ou entidade que, ao longo da súa existencia,
se teña significado especialmente por desenvolver un intenso labor a prol da cultura
galega en todas as súas facetas, ou da propia Galicia. O galardón non ten dotación
económica e consiste nunha medalla de prata, obra do escultor Acisclo Manzano, que
reproduce por unha cara a casa de Curros Enríquez e pola outra cinco “C” concéntricas,
que simbolizan a letra pola que comezan os elementos identificativos deste premio “Casa,
Curros, Celanova, Castor e Celso”. Cabe destacar que o nome de Castor se refire a Castor
Elices, poeta romántico contemporáneo de Curros, que naceu tamén en Celanova, e o de
Celso identifica a Celso Emilio Ferreiro. Así mesmo, o galardoado recibe tamén unha
placa de prata na que se recolle un extracto da acta do acordo, co fin de dar fe da concesión
do premio e asina no libro de honra do premio. O xurado está composto exclusivamente
pola Xunta Directiva do Padroado Curros Enríquez, presidido polo alcalde, e da que
forman parte xentes de diversos ámbitos culturais de Celanova, tendo como figura máis
salientábel no seu seo ao escritor orixinario de Vilanova dos Infantes, Xosé Luís Méndez
Ferrín. Todos os galardoados co premio convértense en Patróns de Honra, con dereito a
asistir ás reunións da Fundación, con voz pero sen voto. Na edición correspondente ao
ano 2017 o xurado decidiu concederon o premio á corporación Hijos de Rivera. No 2018
distinguiuse ao Parlamento de Galicia. Na edición do ano 2019, a galardoada foi a actriz
Isabel Blanco.
Referencias varias:
- Luis Montero, “Isabel Blanco, premiada con el Celanova Casa dos Poetas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 17 marzo 2019, p. 32.
Informa que a actriz Isabel Blanco foi galardoada co XXV Premio Celanova, Casa dos
Poetas polo seu compromiso con Galicia no ámbito do cine e a televisión.
Premio Clara Campoamor á igualdade de oportunidades
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A Concellería de Igualdade do Concello de Ourense convoca este premio coa intención
de honrar e recoñecer aquelas mulleres que traballen en calquera eido en prol da igualdade
de oportunidades das mulleres. Poderán ser candidatas/os a estes premios as persoas,
grupos ou institucións, de ámbito preferentemente provincial, destacadas na defensa dos
dereitos das mulleres e a loita pola igualdade de xénero. As propostas deberán ir
acompañadas do maior número posíbel de datos no que quede suficientemente xustificada
a existencia de méritos no ámbito da igualdade. As propostas remitiranse ao seguinte
enderezo electrónico: concelleriamuller@ourense.es ou en persoa na reunión ordinaria
convocada antes de dita data. A data límite de presentación de propostas remata o 15 de
febreiro de 2019. O xurado estará composto por cinco persoas: a Concelleira de
Igualdade, que actuará como presidenta; a directora do CIMM; unha persoa representante
do Consello Municipal da Igualdade; outra da Comisión de Investigación e Seguemento
da Violencia exercida contra as Mulleres e unha socialmente relevante no ámbito da
Igualdade de Oportunidades, actuando como secretaria persoal da Concellaría de
Igualdade. O fallo do xurado adoptarase por maioría, será inapelábel e darase a coñecer
nos días seguintes á resolución. O premio poderase declarar deserto se ao xuízo do xurado
as propostas presentadas non reúnen méritos suficientes ou non se axustan ás condicións
establecidas na convocatoria. A Concellaría de Igualdade comprométese a gardar
absoluta reserva e discreción sobre as propostas presentadas. A entrega dos premios
realizarase nun acto público o día 8 de marzo de 2019, no transcurso dunha velada que se
realizará para conmemorar o Día Internacional das Mulleres. A participación neste
premio por quen realiza a proposta conlevará a aceptación destas bases. A gañadora foi
Rosa María Cid Galante,
V Premio do público Culturgal
A Asociación Culturgal, constituída pola Asociación Galega de Editores, a Asociación
Galega de Empresas de Artes Escénicas, a Asociación de Empresas Galegas dedicadas a
Internet e ás Novas Tecnoloxías, a Asociación Galega de Produtoras Independentes e a
Asociación Galega de Empresas Musicais, convocan este certame cada ano. O premio
pretende recoñecer publicamente os proxectos vencellados á cultura galega que destaquen
ou sexan relevantes. Valóranse aquelas propostas novidosas, con proxección de futuro,
transversais e asociativas. O público é o encargado de realizar a votación e terá a última
palabra na decisión pero será a directiva da Asociación Culturgal a encargada de
seleccionar e propoñer as tres candidaturas que opten ao premio. En anteriores edicións
os premiados foron o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra (2013), Diario
Cultural da Radio Galega (2014) e Festival Curtocircuíto (2015) e Festival Agrogay da
Ulloa (2016). Na edición V correspondente ao ano 2017 as candidaturas finalistas foron
Portal das Palabras, FIOT (Carballo) e Play-Doc. Finalmente a gañadora foi Play-Doc.
No ano 2018, o premio recibiuno a Casa de Rosalía, seguido de Chanfaina Lab. Na
edición de 2019, os finalistas son o festival Novos Cinemas de Pontevedra, o Club
Clavicémbalo de Lugo y o Festival dos Eidos en O Courel.
Chairego de Honra
Galardón concedido pola Fundación Manuel María e a Asociación Cultural Xermolos, de
Guitiriz, co obxectivo de recoñecer a traxectoria cultural e social de persoas relacionadas
coa comarca da Terra Chá que non naceran nela. En anos anteriores premiouse a Xosé
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Neira Vilas e Anisia Miranda, Marica Campo, Avelino Pousa Antelo, Bernardino Graña,
Paco Martín, Fiz Vergara Vilariño, Antía Cal, Uxío García Amor, David Otero e Xosé
Val Díaz “Valdi”. Na edición de 2017 foron premiados Quintas Canella e Miro Casabella.
No 2018 premiouse a Raúl Galego. Na edición do 2019, foi premiado Iago Pérez Santalla.
VI Día das Galegas nas Letras
A plataforma de crítica literaria A Sega impulsa este premio que busca celebrar a figura
dunha muller que contribuíse de forma sobranceira á cultura, e á literatura en particular.
Celebrou a súa primeira edición no ano 2014, o día 15 de agosto por ser o día da Nosa
Señora (das Letras Galegas). Nas edicións pasadas as homenaxeadas foron Dorothé
Schubarth (2014), María Victoria Moreno (2015), María Xosé Queizán (2016), Patricia
Janeiro (2017), Marica Campo (2018). Na edición de 2019 a homenaxeada é Xela Arias.
XIV Premio Laxeiro
Convocado dende o ano 2004 pola Fundación Laxeiro co propósito de recoñecer o labor
en prol da cultura galega de diferentes persoeiros ou institucións, en anteriores edicións
galardoou ao intelectual Francisco Fernández del Riego (2004), Julio Fernández Gayoso
(2005), Xaime Isla Couto (2006), Isaac Díaz Pardo (2007), ao poeta Carlos Oroza (2008);
ao pintor Antón Lamazares (2009), a Xosé Neira Vilas (2010), a María do Carme
Kruckenberg (2011), Luis Caruncho (2012), Jorge Castillo (2013) e Luz Pozo Garza
(2014), Silverio Rivas (2015), Amancio Prada (2016), Jaime Garrido (2017) e Xosé Luis
Méndez Ferrín (2018). No ano 2019, concedeuse á Coral CasablancaXXV Homenaxe Letra E. Escritor na súa terra
Creado en 1995 pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, pretende
recoñecer a traxectoria dun escritor galego vivo na súa localidade de orixe. Organízase
baixo o lema “O escritor na súa terra”. Non ten dotación económica e consiste na
plantación dunha árbore en homenaxe ao escritor, na inauguración dunha pedra que leva
gravado un texto do autor e un xantar de confraternización. Dende a entidade convocante
realízanse as xestións institucionais oportunas para que se lle dedique unha rúa ao
galardoado. Ao mesmo tempo, entrégaselle unha escultura feita por Acisclo Manzano coa
letra “E”, de escritor. É o primeiro premio que os escritores galegos conceden a outro
escritor. Nas anteriores edicións os premiados foron Antón Avilés de Taramancos (1995),
Bernardino Graña (1996), Manuel María (1997), María Xosé Queizán (1998), Xosé Neira
Vilas (1999), Uxío Novoneyra (2000), Luz Pozo Garza (2001), Xosé Chao rego (2002),
Xosé Fernández Ferreiro (2003), Salvador García-Bodaño (2004), Pura e Dora Vázquez
(2005), María do Carme Kruckenberg (2006), Manuel Lourenzo (2007), Xosé Vázquez
Pintor (2008), Agustín Fernández Paz (2009), Marilar Aleixandre (2010), Paco Martín
(2011), Xavier Rodríguez Baixeras (2012), Marica Campo (2013) e Xabier P. Docampo
(2014), Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950), Helena Villar Janeiro (2016), María
Pilar García Negro (2017) e Nacho Taibo (2018). No ano 2019, recoñeceuse a Pilar
Pallarés.
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XXV Premio Lois Peña Novo
Os premios Peña Novo créanse para recoñecer o labor, tanto individual coma colectivo,
daquelas persoas, entidades ou empresas que traballan ou teñen relación coas
administracións públicas e que fan, co seu traballo cotiá, publicacións, estudios, traballos
de investigación, etc. que a lingua galega se consolide, cada vez máis, no eido das
administracións públicas, na vida institucional de Galicia e na sociedade en xeral. Créanse
no ano 1995 para animar, alentar e incentivar a aquelas persoas que traballan arreo polo
normalización, caseque sempre sen apoio e incluso sen medios. As persoas que
resultaron galardoadas na edición do 2018 foron María Xosé Queizán, Manuel González
e Xesús Costas Abreu. En 2019 concedeuse a Manuel Bermejo Patiño, Paz Filgueira Paz
e Carlos Salgado López.
Medallas de Ouro de Galicia e Medallas Castelao
A Xunta de Galicia concede as Medallas de Galicia para homenaxear a personalidades e
institucións que se distinguen polo seu mérito ao servizo da comunidade galega en
calquera aspecto social, cultural e económico. Consisten nunha medalla de ouro, quince
de prata e trece de bronce. Dende o ano 2006, a entrega de medallas ten un único
protagonista. Así mesmo, concede as Medallas Castelao, galardón creado en 1984 para
conmemorar o retorno a Galicia dos restos de Castelao o 28 de xuño daquel ano, para
distinguir a aqueles galegos que sexan autores dunha obra merecedora do recoñecemento
do seu pobo no campo artístico, literario, ou de calquera faceta da actividade humana. Na
edición correspondente ao ano 2015 concedéronse as Medallas de Ouro de Galicia a
David Cal, Xosé Neira Vilas (Gres, 1928-2015), Manuel Sánchez Salorio e Enrique
Beotas. As Medallas Castelao foron outorgadas a Vero Boquete, Carlos FernándezNóvoa, Pepe Domingo Castaño, Rede Galega contra a Trata e Vaca Films. Na edición
correspondente ao ano 2016 concedéronse as
Medallas de Ouro de Galicia a Alfredo Conde, Xerardo Estévez, Xosé Antonio Vilaboa,
Teresa Miras Portugal e ao coro coruñés Cántigas da Terra. En 2017 foron premiadas
Xosé Ramón Gayoso, Cristina Pato e Justo Beramendi coas Medallas Castelao e, as
Medallas de Ouro de Galicia foron para Miguel Ángel Blanco Garrido, Isabel Castelo
D´Ortega, Aníbal Cavaco Silva e José Manuel Romay Beccaría. No ano 2018
recoñeceuse coas Medallas Castelao a Isabel Aguirre de Urcola, María José Alonso
Fernández, Jesús Domínguez Fernández, Xesús Mato Mato e Carteiros Rurais de Galicia.
No 2019 foron premiados coas Medallas Castelao María G. Crespo Leiro, Jeanne Picard
Mahaut, Teresa Portela Rivas, Benedicta Sánchez Vila e Redeiras de Galicia.
XIV Navalla de Manuel María
Premio que outorgan a Irmandade Manuel María da Terra Chá e a Asociación Cultural
Xermolos de Guitiriz dentro dos actos do Día Nacional Manuel María que realizan
anualmente para conmemorar o pasamento deste escritor. A entrega da Navalla ten lugar
cada 8 de setembro dende o ano 2005 na Carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei,
espazo de devoción do poeta da Terra Chá. Nas últimas edicións, recibiron este galardón
Lois Diéguez (2015) e Raúl Río (2016). Na edición correspondente ao ano 2017
entregóuselle o premio Navalla de Manuel María a Anxo Lamas, e ao escritor vilalbés
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Agustín Fernández Paz, a título póstumo. Na edición do ano 2019, outorgóuselle o premio
a Xosé Estévez e, a título postumo, a Xabier P. Docampo.
Referencias varias:
- Bran. V., “Xosé Estévez ensalza a su ‘gran amigo’ Manuel María al recibir su Navalla”,
El Progreso, “Comarcas”, 9 setembro 2019, p. 9.
Dá conta da entrega da Navalla de Manuel María ao historiador Xosé Estévez, no que
este lembrou a figura do seu amigo Manuel María e destacou o seu gran labor a favor da
cultura galega. No accto, tamén se concedeu o galardón a Xabier P. Docampo, a título
póstumo.
Premio Otero Pedrayo
Convócano cada ano, dende o 1976, as deputacións provinciais para perpetuar e honrar a
memoria do egrexio home de letras, premiar un labor que constitúa unha achega eminente
á cultura galega, fomentar os valores propios de Galicia e as obras que leven ao
esclarecemento e á mellora dos seus homes e institucións. Poden optar ao premio persoas,
grupos, entidades ou institucións presentadas por elas mesmas, por entidades académicas
ou culturais, por institucións, polos presidentes das deputacións a proposta das respectivas
comisións de cultura, pola Xunta de Galicia, oída a consellaría correspondente, e polo
propio xurado. A presentación da candidatura ten que enviarse ao presidente da
deputación convocante, no prazo de tres meses a partir da convocatoria, e deben achegarse
os seguintes documentos: descrición biográfica breve da persoa que aspira ao premio e
documentos e antecedentes, que se consideren de interese para o coñecemento da
dimensión literaria ou científica da persoa que se propón. Deben entregarse cinco
exemplares, mecanografados a dobre espazo, do traballo co que se opta ao premio, no
caso de que a proposta estea baseada nunha obra ou produción singular concreta. No caso
de personalidades e institucións, un exemplar do regulamento ou estatutos polos que se
rexen e unha relación de tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do premio. Está
dotado de 30.050,61 euros e conta cun xurado constituído polo presidentes da Xunta de
Galicia e os das catro deputacións provinciais e polos representantes das universidades
de Vigo, da Coruña e de Santiago de Compostela, xunto con algún membro da Real
Academia Galega e do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos. Nas edicións
anteriores resultaron galardoados os seguintes grupos, entidades, institucións e
personalidades: Carlos Casares Mouriño (1977); a sección de arqueoloxía do Instituto
Padre Sarmiento (1979); Eligio Rivas Quintas (1980); a Fundación Otero Pedrayo (1981);
Xaquín Lorenzo Fernández e José Fariña Jamardo (1982); o grupo Marcelo Macías
(1983), Antonio Fidalgo Santamariña (1984); José López Calo (1985); Xosé Filgueira
Valverde (1986); Emilio Duro Peña e Darío Xohán Cabana (1988); o Instituto da Lingua
Galega (1989); Isaac Díaz Pardo (1990); Xosé Trapero Pardo (1991); Antonio Fraguas
(1992); o Museo de Pontevedra (1993); a Asociación de Amigos del Museo Arqueológico
Castelo de San Antón (1994); Francisco Fernández del Riego (1995); Julio Francisco
Ogando Vázquez (1996); a Comunidad del Monasterio de Oseira (1997); o Museo do
Pobo Galego (1998); Manuel María Fernández Teixeiro e Uxío Novoneyra (1999);
Miguel Anxo Araújo Iglesias (2000); Fundación Pedro Barrié de la Maza (2001); o Centro
Gallego de Buenos Aires (2002); o Centro Galego de Montevideo (2003); a Irmandade
Galega de Venezuela (2004); A Real Sociedade Benéfico Española-Hospital Espanhol de
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Brasil (2005); a Real Academia Galega e o Laboratorio de Formas (2006); Darío Xohán
Cabana (2007); Marcos Valcárcel López (2008); Manuel Fraga Iribarne (2009); a escola
e compañía de teatro Casahamlet, dirixida por Manuel Lourenzo e Santiago Fernández
(2010); Basilio Losada Castro (2012); Xosé Luís Méndez Ferrín (2013) e Xosé Neira
Vilas (2014). A edición correspondente ao ano 2015 non se convocou e en 2016 foi
galardoado o poeta Arcadio López Casanova. Na edición correspondente ao ano 2017
levou o galardón Margarita Ledo Andión. Na edición de 2018 recibiron o premio a
pedagoga Antía Cal e a escritora María Xosé Queizán. En 2019, os premiados foron
Ramón Villares e Paco Martín.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Villares e Paco Martín resaltan a ‘dignidade’ ao levar o Otero Pedrayo”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 13 decembro 2019, p. 58.
Informa do galardón que recibiron ex aequo Paco Martín e Ramón Villares. Indica que o
galardón é o froito do consenso entre a Xunta, as catro deputacións, a Real Academia
Galega, o Instituto Padre Sarmiento e a fundación Otero Pedrayo. Recolle tamén as
declaracións dos premiados
- José de Cora, “Paco e Moncho”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25 / El
Progreso, “Opinión”, p. 45, “El cartero fisgón”, 20 decembro 2019.
Felicita a Paco Martín e Moncho Villares polo Premio Otero Pedrayo e lembra anteriores
ocasións nas que o premio foi concedido ex aequo a dúas persoas ou mesmo a tres.
- Nacho G. Menéndez, “A obra de Otero Pedrayo está moi viva para quen queira entender
Galicia”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 21 decembro 2019, p. 75.
Dá conta do acto da entrega do Premio Otero Pedrayo 2019 a Ramón Villares e Paco
Martín. Paco Martín ensalzou a lembranza de Agustín Fernández Paz e Xabier P.
Docampo e Ramón Villares respasou a traxectoria de Otero Pedrayo. Especifica tamén
que é a quinta vez que dúas persoas reciben o premio e indica que os encargados de facer
a entrega dos galardóns foron José Tomé, Maite Ferreiro e Valentín García.
- Mario Outeiro, “Premios Otero Pedrayo 2019”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna
política”, 27 decembro 2019, p. 28.
Faise eco do acto de entrega dos Premios Otero Pedrayo 2019 na que se premiou ex aequo
a Ramón Vilares e Paco Martín. Indica que xa outros lucenses recibiran o premio: Antía
Cal, Margarita Ledo, Arcadio López-Casanova, Basilio Losada, Río Barxa, Manuel
María e Uxío Novoneyra, entre outros. Repasa tamén a traxectoria dos dous galardoados.
Premio Pen Clube Voz de Liberdade
O Pen Clube concede este premio, de convocatoria bianual, a unha personalidade da
literatura galega que destaque na defensa dos dereitos de expresión e opinión recollidos
na Carta Fundacional do International P. E. N. O galardón, sen dotación económica,
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consiste nunha peza artística única e irrepetíbel dun artista galego. En anteriores edicións
foron premiados Marcos Valcárcel (2009), María Xosé Queizán (2011), Salvador GarcíaBodaño (2013), Arcadio López Casanova (2015). Na edición de 2017 foi premiado Xosé
Luís Méndez Ferrín. Na edición correspondente ao ano 2019, a galardoada foi Marina
Mayoral.
Referencias varias:
- X. F., “A misoxinia está presente en toda a literatura universal e aínda perdura”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 2 novembro 2019, p. 33.
Entrevista á autora distinguida con este premio, Marina Mayoral, na que fala do que
significa para ela a concesión deste premio, sobre o seu labor como investigadora, sobre
a reivindicación do papel da muller na literatura e na sociedade e sobre proxectos nos que
está a traballar, como a súa edición crítica de En las orillas del Sar, que realizou en
colaboración con Blanca-Ana Roig.
Premio Ramón Cabanillas da Asociación de Libreiros de Pontevedra
Convoca este premio a Asociación de Libreiros de Pontevedra, en colaboración coa
Asociación Unha Grande Chea e o Concello de Cambados. En edicións anteriores
recibiron os galardóns os escritores Mª Victoria Moreno, Adela Leiro, Ramón Caride,
Xosé Vázquez Pintor, Fina Casalderrey, Francisco Fernández Rei, Emilio Ínsua, Xesús
Alonso Montero, Maribel Iglesias e Luís Rei e en 2016 a Xoán Silva e Blas Domíguez.
Na edición correspondente ao ano 2017 Xosé Ramón Pena. No 2019, recibiu o premio
Takekazu Asaka.
Referencias varias:
- L. Romero, “O profesor nipón Takekazu Asaka recibirá o Premio Cabanillas en xullo”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 22 maio 2019, p. 7.
Informa da concesión do Premio Cabanillas ao profesor xaponés Takekazu Asaka, que
presentará o seu último libro, A rosa de cen follas, traducido ao xaponés.
XVIII Premio Ramón Piñeiro. Facer País
Premio convocado pola Asociación Cultural Val de Láncara, en colaboración con outros
colectivos, co que se pretende enxalzar a vida e obra de persoas e institucións que no día
a día loitaron por facer país. Non posúe dotación económica e consiste nunha obra de arte.
En anteriores edicións foron premiados: Isaac Díaz Pardo (2002), Luis Tosar (2003);
Milladoiro (2004); Xosé Manuel Beiras (2005); Xosé Neira Vilas (2006); A Nosa Terra
(2007); Avelino Pousa Antelo (2008); Luz Pozo Garza (2009); Real Academia Galega
(2010); Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias Dobarrio, coñecidos como Mini e
Mero (2011); Agustín Fernández Paz (2012); Mesa pola Normalización Lingüística
(2013); e Marica Campo (2014), Basilio Losada (2015) e Margarita Ledo Andión (2016).
Na edición correspondente ao ano 2017 foi premiada a Asociación Cultural Xermolos de
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Guitiriz. Na edición de 2018, premiouse á familia Seivane. No 2019, foi premiado Xurxo
Souto.
Referencias varias:
- Porto L., “Entendo este premio como unha distinción colectiva ao afán regaleguizador
do bravú”, El Progreso, “Sarria”, 2 novembro 2019, p. 19.
Entrevista a Xurxo Souto, galardoado co Premio Ramón Piñeiro, Facer País, polo seu
labor a prol da cultura galega na que fala do que supón para el a concesión do premio,
sobre o seu traballo reivindicando e difundindo a lingua e cultura galegas entre a
xuventude, sobre o movemento bravú e sobre os seus proxectos, entre os que se se atopa
a novela A gran travesía de Chiruca Macallás.
Premios Rebulir da Cultura Galega
O colectivo cultural Rebulir, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universtiaria promoven dende o ano 2012 este recoñecemento a persoas ou colectivos
que contribúan á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas diferentes
manifestacións. Un dos seus principais obxectivos é a proxección exterior do nome de
Galicia, nomeadamente a través do establecemento de vínculos interculturais e de raíz.
Poden enviarse candidaturas até unha data fixada, para as categorías de Música Galega,
Artes Escénicas e Patrimonio e Homenaxe. No 2019, reccoñeceuse a Rosa Cedrón,
Antonio Durán (Morris) e á Coral Ruada.
Premio Trapeiro de Honra
Este premio, convocado por primeira vez en 2014, está promovido pola Asociación de
Veciños dos Vilares (Guitiriz). O seu obxectivo é recoñecer a labor de persoas e
institucións en defensa e posta en valor da parroquia dos Vilares, tanto no apartado
cultural, industrial, etnográfico, da natureza ou de calquera outro asunto merecedor de tal
recoñecemento. O premio nace coa vontade de ser unha homenaxe a toda a veciñanza dos
Vilares e non terá asignación económica ningunha. No ano 2014 disginuiuse a Xosé
María Díaz Castro, en 2015 á Romaría Labrega da Chaira pola súa 25 edición, en 2016
ao músico Pepe de Cristos, en 2017 a Asunción dos Ares, en 2018 a Raúl Río e en 2019
a Sara Veres.
XXXVII Premio Trasalba
Premio creado no ano 1980 pola Fundación Ramón Otero Pedrayo que se outorga todos
os anos, segundo o criterio do seu Consello Reitor, para conmemorar o pasamento de
Ramón Otero Pedrayo. É un galardón de carácter honorífico, que recompensa o labor
cultural e galeguista de distintos persoeiros vivos e que se entrega na casa-museo do
escritor en Trasalba (Amoeiro-Ourense). O galardón consistía nunha placa, nun libro dos
amigos conmemorativo do acto e nun debuxo dedicado de Isaac Díaz Pardo. Dende o ano
2012, coa ausencia do falecido Isaac Díaz Pardo, o agasallo consiste nunha figura de
bronce de Ramón Otero Pedrayo realizada polo escultor Manuel Buciños. En anteriores
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edicións foron premiados Xaquín Lorenzo (1983), Isidro Parga Pondal (1984), Antón
Fraguas Fraguas (1985), Valentín Paz-Andrade (1986), Ramón Martínez López (1987),
Francisco Fernández del Riego (1988), Miguel Anxo Araúxo Iglesias (1989), Xosé
Filgueira Valverde (1990), Lois Tobío (1991), Xaime Illa Couto (1992), Isaac Díaz Pardo
(1993), Marino Dónega (1994), Francisco Xavier Río Barxa (1995), Pura Vázquez
(1996), Borobó (1997), Xohán Ledo (1998), Carlos García Martínez (1999), Xesús
Alonso Montero (2000), Xosé Luís Méndez Ferrín (2001), Augusto Pérez Alberti (2002),
Andrés Torres Queiruga (2003), Xosé Neira Vilas (2004), Agustín Sixto Seco (2005),
Milladoiro (2006), John Rutherford (2007), Olga Gallego (2008), Xosé Manuel Beiras
(2009), Xosé Ramón Barreiro Fernández (2010), Ramón Lorenzo (2011), Antía Cal
(2012), Cristina Pato (2013) e Agustín Fernández Paz (2014), Antón Pulido (2015) e
Camilo Nogueira Román (2016). Na edición correspondente ao ano 2017 foi premiado
Carlos Baliñas. Na edición do ano 2019, a galardoada foi Luz Pozo Garza.
Referencias varias:
- Xosé Manoel Rodríguez, “Luz Pozo Garza recibirá o premio que lembra ao seu querido
Otero Pedrayo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 abril 2019, p. 34.
Faise eco do acordo da comisión de goberno da Fundación Otero Pedrayo de concederlle
o Premio Trasalba a Luz Pozo Garza e fala da relación desta con Ramón Otero Pedrayo.
- Caetano Díaz, “Luz Pozo Garza”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”,
“Sic transit gloria mundi”, 7 abril 2019, p. 6.
Recolle as declaracións de Luz Pozo Garza ao acadar o Premio Trasalba 2019, nas que
amosa a súa ledicia e orgullo.
- X. M. R., “E Luz Pozo Garza bicou a Otero”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 xuño
2019. p. 40.
Informa do acto de entrega do Premio Trasalba e recolle as declaracións da autora, que
afirma sentirse moi agradecida e leda. Menciona tamén o libro editado para a ocasión,
Luz Pozo Garza. Ese xeito de amor que chamamos Galicia e a entrega aos asistentes do
acto do texto inédito de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, A cantiga de amigo galegoportuguesa e a súa repercusión en dúas poetas do século XX, Luz Pozo Garza e María
do Carme Kruckenberg.
- Brais Iglesias, “Luz Pozo, ‘feliz coa soidade e a vellez’ e o Premio Trasalba”, La Región,
“Ourense”, 30 xuño 2019. p. 11.
Informa da entrega do premio a Luz Pozo Garza na casa de Ramón Otero Pedrayo. Trátase
da segunda vez que unha muller recibe o Premio Trasalba, logo de Pura Vázquez. A
laudatio no seu nome correu a cargo de María do Cebreiro, que se incluíu nun libro
editado pola Fundación: Luz Pozo Garza. Ese xeito de amor que chamamos Galicia.
- Afonso Vázquez-Monxardín, “Luz Pozo Garza, Premio Trasalba 2019”, La Región,
“Opinión”, 29 xuño 2019, p. 32.
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Apunta que se lle outorgará o Premio Trasalba 2019 no Pazo Museo Otero Pedrayo a Luz
Pozo Garza e destaca a súa dilatada e activa traxectoria.
Premio Xoán Manuel Pintos
O galardón nace co obxectivo de recoñecer a aquelas persoas, empresas, asociacións ou
entidades que, coa súa actuación, axudan a impulsar a presenza da lingua galega na
sociedade pontevedresa en particular e mais na galega en xeral. Manter viva a memoria
do xurista e escritor Xoán Manuel Pintos, figura central do Rexurdimento. Poderase
outorgar este premio a calquera persoa, empresa, asociación ou entidade radicada en
Galicia, entendendo como tales aquelas que teñan a súa sede social ou residencia no
territorio galego e aquelas que teñan unha especial incidencia ou desenvolvan a súa
actividade no concello de Pontevedra. Establécense tres galardóns: Un premio que se lle
concederá a unha persoa, empresa, asociación ou entidade que destacase pola súa
traxectoria na promoción e normalización da lingua galega, ou pola promoción de
actividades que implicasen o espallamento da lingua galega durante os últimos dous anos.
Un premio que se lle concederá a unha persoa, empresa, asociación ou entidade que, dun
xeito continuado ao longo da súa traxectoria profesional e/ou vital, destacase na
promoción e normalización da lingua galega ou que promovese actividades que
implicasen o espallamento da lingua galega. Un premio que se lle concederá a unha
persoa, empresa, asociación ou entidade que destacase na promoción e normalización da
lingua galega ou que promovese actividades que implicasen o espallamento da lingua
galega. O xurado escollerá este premio entre as propostas presentadas por persoas físicas,
xurídicas, agrupacións ou entidades, no enderezo web pontevedra.gal/premio-Pintos18.
O Premio Xoán Manuel Pintos non ten dotación económica. Os galardoados recibirán un
pergameo acreditativo e poderán reflectir na súa actividade normal a posesión desta
distinción. No 2018, distinguiuse a Proxecto Apego, Vitoria Ogando, Anxo González
Guerra e Galipedia.
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X. 7. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
III Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade
Promovido polo Instituto de Estudos Chairegos (IESCHA) e o concello de Vilalba, coa
colaboración de Edicións Xerais de Galicia, no premio poderán participar todas as persoas
que presenten narracións inéditas en lingua galega dirixidas ao público infantil e xuvenil,
cunha temática vencellada ao compromiso pola igualdade de xénero, raza e
nacionalidade. O autor ou autora da obra gañadora, que será publicada por Xerais en 2018,
recibirá 3.000 euros. Os orixinais remítonse a: Instituto de Estudos Chairegos, Iº Premio
Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola Igualdade, Casa da Cultura,
Praza de Suso Gayoso, 1, Apartado de Correos n.º 39, 27800 Villaba. Nesta primeira
edición o xurado, composto por O xurado estaba composto por Marica Campo, Manuel
Bragado e Xabier Puente Docampo, concedeu o galardón a María Reimóndez por Fóra
do normal. No ano 2018, distinguiuse a Rosa Aneiros, por Tres bichocomas, dáus illas e
unha serea. Na edición correspondente ao ano 2019, a obra galardoada foi Tres
bichomocas, dúas illas e unha serea, de Rosa Aneiros. Na edición do ano 2019, o xurado
estivo formado por Manuel Bragado, Xavier Senín e Rosa Aneiros e o premio concedeuse
a Antía Yáñez polo libro Plan de Rescate.
Referencias varias:
- Cristina Arias, “Rosa Aneiros celebra dúas décadas na escrita co Agustín Fernández
Paz”, El Progreso, “A Chaira”, 3 febreiro 2019, p. 21.
Recolle as declaracións de Rosa Aneiros logo de recoller o II Premio Agustín Fernández
Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade pola obra Tres bichcomocas, dúas illas
e unha serea.
- C. A., “A burelesa Antía Yáñez gaña o terceiro premio Agustín Fernández Paz”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 outubro 2019, p. 15.
Informa que Antía Yáñez gañou o Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e
Xuvenil pola Igualdade coa obra Plan de Rescate.
XXX Premio Ala Delta de Literatura Infantil
O Grupo Editorial Luis Vives (Edelvives), consciente da importancia da calidade nas
obras literarias destinadas ás nenas e aos nenos, convoca a vixésimo cuarta edición do
Premio Ala Delta de Literatura Infantil, coa finalidade de promover a creación literaria
para este lectorado e espertar o gusto pola lectura, estimular a súa fantasía e ofrecer unha
visión ampla e coherente da realidade. Estabelécese un premio único, dotado de 12.100
euros e a publicación, por parte de Edelvives, da obra premiada na colección “Ala Delta”.
A extensión das obras, mecanografadas a dobre espazo, é dun mínimo de cincuenta folios
e un máximo de cento vinte. Os orixinais deben ser inéditos e estar escritos en castelán
ou en calquera lingua do Estado. O tema dos orixinais é libre, igual que o xénero literario,
e enviánse baixo plica dous exemplares cos datos da autoría a Edelvives “Premio Ala
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Delta” (Xaudaró, n.º 25, 28034 Madrid). O xurado, nomeado por Edelvives, está formado
por especialistas en literatura e educación. En anteriores edicións obtivo este galardón en
galego O carteiro de Bagdad, de Marcos S. Calveiro, en 2007; en 2015, Elena Alonso
Frayle con Los niños cantores; e en 2016, Daniel Hernández Chambers coa obra titulada
El secreto de Enola. .En 2017 o premiado foi a Oriol Canosa por El islote de los perros.
No ano 2018 distinguiuse a Patxi Zubizarreta, por ¡Corre, Kuru, corre!. Na edición do
ano 2019, a obra premiada foi Lilo, de Inés Garland.
XIX Premio Alandar de Narrativa Juvenil
Convocado por primeira vez no ano 2001 polo Grupo Editorial Luis Vives, este premio
pretende animar a crear textos literarios de calidade para mozos e mozas a partir de doce
anos, dirixidos a consolidar o gusto pola lectura, a ampliar a visión do mundo, a estar en
contacto coa realidade e ofrecer claves para interpretala. Consta dun premio único, dotado
de 12.100 euros e a publicación, por parte de Edelvives, da obra premiada na colección
“Alandar”. Pódense presentar novelas de tema libre, inéditas e escritas en castelán ou en
calquera lingua do estado español, cunha extensión máxima de cento cincuenta folios e
mínima de cento vinte, mecanografados a dobre espazo. Deben enviarse segundo o
sistema de plica dous exemplares cos datos da autoría a Edelvives “Premio Alandar”
(Xaudaró, n.º 25, 28034 Madrid). O xurado, nomeado por Edelvives, está formado por
especialistas en literatura e educación. Na edición correspondente ao ano 2017, o gañador
foi Daniel Hernández Chambers por Miralejos. No 2018, distinguiuse a Manuel J.
Rodríguez, por El bloc de las edades. Nesta edición, correspondente ao ano 2019, a
gañadora foi Paloma González Rubio.
Concurso de poesía Anomar
Ver o apartado X.2. deste Informe.
Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Certame de Poesía Antón Zapata García
Ver o apartado X.2. deste Informe.
Premio Arraiano Maior
Ver o apartado X.6. deste Informe.
Concurso Artellando coa lingua
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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Premio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)
Ver o apartado X.5. deste Informe.
VII Certame de banda deseñada AX 1
O IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela convoca a cuarta edición deste
premio de banda deseñada. Estabelécense dúas categorías: unha de doce a dezaseis anos
e outra de dezaseis anos en diante, con dous premios para cada unha delas de 500 e 200
euros. No certame correspondente ao ano 2017 o xurado, composto por Carlos Negro,
Armando Requeixo e Begoña García-Alén, premiaron na categoría de doce a dezaseis
anos, co primeiro premio a Ismael López Arias, por Hood, e co segundo premio a Sofía
Gil Madriñán, por Café con xeo; na categoría de dezaseis anos en diante, co primeiro
premio a Mariña Rey Noya, por Extina, e co segundo premio a Sergio Ocampo González,
por Odón. No 2018, o xurado formado por Paulo Porta, Daniel Asorey, Javier Ávila e
Armando Requeixo decidiu premiar na categoría de 12 a 15 anos, en primeiro lugar a
Delia Vázquez González e, en segundo, a Raquel Cambeiro Fernández; na categoría de
16 anos en diante premiouse en primeiro lugar a Isela Rodríguez Mascato seguida de
Anaïs Cerezal Pacho.Na edición correspondente ao ano 2019, o xurado formado por
Armando Requeixo, Xulio Carballo, Eva Mejuto e Paulo Porta Martínez distinguiu na
categoría de 12 a 15 anos a Marco Triplana González, por Dende o meu cuarto e, en
segundo lugar, a Ignacio Uribarri González, por Xemelgos. Na categoría de 16 anos en
diante, o primeiro premio foi para Cristina Gancedo Prieto, por As perlas do camiño; e, o
segundo, para Adriana López Bazarra, por Todos temos demos.
Premio Internacional de Teatro para Títeres Barriga Verde de Textos para Teatro de
Monicreques
Ver o apartado X.3. deste Informe.
X Concurso B.D. Vigo
A Biblioteca Pública Central de Vigo convoca este premio de banda deseñada dende o
ano 2010. Conta coas seguintes categorías: Infantil (nenos até once anos), Júnior (mozos
entre doce e dezasete anos); Sénior (mozos de entre dezaoito e trinta). Poden presentarse
obras orixinais non premiadas, de tema, estilo e tratamento libres, en galego, cunha
extensión mínima de dúas páxinas e máxima de catro, a cor ou branco e negro, con técnica
libre e de autoría individual ou dun equipo debuxante/guionista/colorista. Os traballos
deben presentarse en sobre pechado baixo lema e con outro sobre cos datos persoais na
Biblioteca Pública Central de Vigo (Rúa Joaquín Yáñez, n.º 6, Vigo). Concédense dous
premios por categoría e consisten nun lote de produtos relacionados co mundo da banda
deseñada e un diploma acreditativo. As obras premiadas formarán parte dunha exposición
na biblioteca. Ademais o xurado pode realizar Mencións Especiais. Na edición
correspondente ao ano 2015 os gañadores foron: José Miguel Martínez García e Óscar
López Gómez (1º premio en categoría senior) e Werónika Hanczyc (2º premio en
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categoría senior); Breixo Mosquera Freire (1º premio en categoría junior) e Iván Herrera
Díaz (2º premio en categoría junior); Martín Rodríguez Camiña (1º premio en categoría
infantil) e Lía Alcalá Labandeira (2º premio en categoría infantil).
Premio de Microrrelato Carlos Casares
Ver o apartado X.1. deste Informe.
II Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil do concello de A Pobra
Premio literario organizado polo Concello de A Pobra e que ten como obxectivo fomentar
a literatura e a lingua galegas, concretamente a literatura infantil. Poderán concorrer ao
premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais
escritos en lingua galega (de conformidade coas Normas Ortográficas e Morfolóxicas de
Idioma Galego aprobadas pola RAG) de obras de creación literaria dirixidas a nenas e
nenos de 3 a 12 anos. As obras deberán ser inéditas e non premiadas. Os participantes
deberán atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non
estar incursos en ningunha das exclusións previstas no artigo trece da Lei Xeral de
subvencións. As obras poderán presentarse en papel ou en formato dixital (en
formato .doc, .odt ou .pdf), preferentemente en soporte CD, no rexistro xeral do Concello
da Pobra do Caramiñal ou na sede electrónica (https://apobra.sedelectronica.es). Tamén
por correo ordinario, mensaxería ou en calquera dos rexistros públicos segundo o
establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. Deberá participarse segundo o
sitema de plica, engadindo unha copia do DNI do autor ou autora que desexe participar.
O prazo de recepción de orixinais remata o 1 de xuño de 2018. A obra que opte ao premio
deberá responder á extensión habitual dos libros pensados para a literatura infantil. O
premio, que poderá quedar deserto se o xurado estima que ningunha das obras presentadas
acada a suficiente calidade literaria, considerará unha única obra gañadora, á que se lle
asigna unha dotación económica de 1.500 euros que estará suxeita ás retencións fiscais
que correspondan. As obras premiadas serán publicadas na colección Árbore da Editorial
Galaxia. A autoría das obras premiadas comprométense a participar nos actos de
promoción que organice a editorial e a realizar presentación no Concello da Pobra do
Caramiñal. O xurado estará composto por tres persoas de recoñecido prestixio na
literatura infantil, unha delas da propia editorial. Ademais constará dun secretario/a, con
voz, pero sen voto. As decisións do xurado serán inapelábeis. O fallo do xurado darase a
coñecer o 3 de xullo e a entrega do premio e presentación do libro será o 3 de novembro
de 2018. As obras non premiadas non serán devoltas. A partir do día seguinte á
deliberación do xurado serán destruídas. A presentación a este concurso literario non xera
dereito ningún aos seus participantes ata que fose fallado polo xurado e ata tanto fose
outorgado o premio por resolución da Alcaldía do Concello da Pobra do Caramiñal. A
presentación dos orixinais a este concurso literario supón a aceptación das presentes
Bases, e o compromiso do autor ou autora de non retirar a obra antes do fallo, aceptar o
premio se lle fose concedido, ou reintegralo se non se cumpren os requisitos que se
establecen na convocatoria. Na segunda convocatoria do premio, en 2019, o gañador foi
Xosé Antonio Neira Cruz, por O enigma do baúl pechado.
Referencias varias:
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-M. T., “A Pobra acoge unas jornadas de literatura infantil el 21”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza”, 19 novembro 2019, p. 33.
Nota que informa da celebración, no auditorio Valle-Inclán do Concello da Pobra, da
segunda edición das Xornadas de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, no marco das cales
terá lugar unha conferencia de Pilar Sampedro titulada A narrativa de Carlos Mosteiro, e
a entrega do premio que leva o nome do escritor ao galardoado, Xosé Antonio Neira Cruz,
pola súa obra O enigma do baúl pechado.
XIV Premio de Banda Deseñada Castelao
Certame convocado pola Deputación da Coruña, dende o ano 2005, co obxectivo de
incentivar a lingua galega e que vén complementar a serie de premios tanto literarios
coma artísticos, organizados pola citada entidade. O premio está vinculado ao certame do
cómic que se celebra todos os veráns, no que se dá a coñecer o ditame do xurado. Poden
participar persoas maiores de idade, con narracións en banda deseñada inéditas e escritas
en galego, cun máximo de dous autores por obra. A dotación é de 6.500 euros ademais
da publicación do libro con textos en galego. As bases do concurso poden consultarse no
Boletín Oficial da Provincia. A temática das obras é libre cunha extensión entre corenta
e oito e sesenta e catro páxinas. Deben presentarse por duplicado en exemplares
separados, numerados, grampados ou encadernados á Deputación da Coruña (Avda.
Alférez Provisional, n.º 2, 15006 A Coruña). Nas anteriores edicións foron galardoados
David Rubín Miguélez con Onde ninguén pode chegar (2005); Antonio Seijas Cruz con
Un home feliz (2006); Jacobo Fernández Serrano con Aventuras de Cacahuequi (2007);
Mariano Casas Gil con Mensaxes (2008); Daniel Montero Coira con Sen mirar atrás
(2009); Brais Rodríguez Verde con A man do diaño (2010); Iván Suárez e Ignacio
Vilariño con Titoán (2011); Francisco Bueno Capeáns con Catálogo de beleza gratuíta
(2012); e Kiko da Silva con O inferno do debuxante (2013); en 2015 Fernando Llorente
por A carreta do diaño; e en 2016 Emilio Fonseca Martín por Fóra do mapa. Na edición
de 2017 premiouse O Corpo de Cristo, de Bea Lema. No ano 2018, distinguiuse a Oliver
Añón, por Canción para afundir flores no mar. Na edición do ano 2019, o xurado
formado por Gema Sesar, Antonio Navarro Santalla, Albert Monteys, Kiko da Silva e
Mercedes Fernández Albalat como secretaría concederon o galardón na categoría xeral a
Alberto Vázquez, por A Caza¸ e, na categoría infantil e xuvenil, a Martín Romero, por
Uxío.
Referencias varias:
- A. P., “Castelao de Banda deseñada para as obras ‘Uxío’ e ‘A caza”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 agosto 2019, p. 30.
Informa dos gañadores do Premio Castelao de Banda Deseñada da Deputación da Coruña.
Alberto Vázquez conseguiu o galardón na categoría xeral con A Caza e Martín Romero
acadou o premio na categoría infantil e xuvenil con Uxío. O fallo correu a conta de Gema
Sesar, Antonio Navarro Santalla, Albert Monteys, Kiko da Silva e Mercedes Fernández
Albalat como secretaria. Repasa a traxectoria dos galardoados e remarca que se trata do
primeiro ano que se concede galardón en modalidade para público infantil e xuvenil,
creada hai tres edicións, mais declarado deserto nas anteriores convocatorias.
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Certame nacional de microrrelatos Cidade da Coruña
Ver o apartado X.1. deste Informe.
XII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados
Convocado polo Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela e
a editorial Kalandraka dende o ano 2007, encádrase dentro da Campaña de Animación á
Lectura, co obxectivo de estimular os creadores de calquera nacionalidade. Nas bases do
premio defínese álbum ilustrado como un “libro no que o relato se conta a través de
imaxes e textos, de tal xeito que ambos se complementen”. O premio estaba dotado de
12.000 euros, mais na convocatoria do ano 2012 pasou a ser de 9.000 euros en concepto
de adianto dos dereitos autoriais. Poden presentarse orixinais inéditos, con lema ou
pseudónimo, realizados polo creador ou creadores do texto e da ilustración, en calquera
das linguas oficiais da Península Ibérica, con exclusión dos empregados de Kalandraka,
e en calquera tamaño, técnica e formato. A súa extensión non pode superar as corenta
páxinas interiores e deben presentarse cinco copias do texto, escrito en calquera das
linguas oficiais do Estado español, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de
cada unha das ilustracións, así como unha maqueta co deseño. Deben enviarse en sobre
pechado ao Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa do Presidente Salvador Allende,
n.º 4, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña). O xurado está formado por persoas de
recoñecido prestixio na área da literatura e ilustración infantil. A obra premiada edítase
en todas as linguas oficiais pola Editorial Kalandraka. En anteriores edicións resultaron
galardoados Cerca, de Natalia Colombo, en 2008; Una gran soño, de Felipe Ugalde, en
2009; La familia C, con texto de Pep Bruno e ilustracións de Mariona Cabassa, en 2010;
El camino de Olaj, de Martín León-Barreto Johnson, en 2011; e Bandada, de David
Daniel Álvarez Hernández e Julia Díaz Garrido, en 2012; Y se hizo la luz, de Miguel
Cerro en 2015; e en 2016 resultaron gañadores Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi,
coa obra Unha última carta. En 2017 foi galardoada a escritora arxentina Rocío Alejandro
por La huerta de Simón. No 2018 distinguiuse a Fran Pintadera e Christian Inaraja por
Cándido y los demás. A gañadora no ano 2019 foi Mariann Maráy, por El perro de mimo.
Certame Literario Concello de Ames de Narrativa e Poesía
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Certame de Relato Curto de Nadal do Concello de Cambre
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Certame Literario de poesía e narración breve Concello de Cambre
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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Concurso de Nadal de Panxoliñas, Escaparates, Postais e Contos do Concello de Laracha
É obxecto deste concurso estimular ao estudantado e colectivos do municipio fomentando
o espírito propio do nadal con pezas propias destas datas. Para tomar parte no concurso
deberán entregar a solicitude de inscrición debidamente cuberta e unha certificación
bancaria do número de conta nas oficinas de rexistro do Concello. Por último, lembrar
que os concursos de postais e de contos van dirixidos ao alumnado dos colexios Otero
Pedrayo da Laracha, Alfredo Brañas de Paiosaco e CEIP de Caión, así como da escola de
educación infantil de Cumiáns, en Montemaior. O certame de conto é para estudantes do
terceiro ciclo (quinto e sexto) de primaria. No de postais participan alumnos de infantil e
dos dous primeiros ciclos de primaria, estando establecidas categorías de premios
diferenciadas por grupos de idade. En ambos casos a valoración realizarase na biblioteca
municipal da Laracha, estando composto o xurado por membros da concellería de Cultura
da Laracha, un técnico dos servizos sociais municipais e un representante de cada colexio.
Os gañadores recibirán os seus agasallos, compostos por xogos e material educativo nun
acto que se desenvolverá na Casa da Cultura da Laracha. Os premiados foron Izan Pérez,
Thiago Soto, Eric Santalla, Paula Cancelas, Daniela Añón, Carla Santín, Hugo Suárez,
Lucía Rodríguez e Miguel Cancela, ademais da aula de 4º curso do CEIP Alfredo Brañas,
de 5º e 6º do CEIP de Caión e as de 6º do CEIP Otero Pedrayo.
Referencias varias:
- M. Lavandeira, “Entregados os premios dos certames de postais e contos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 22 decembro 2019, p. 36.
Dá conta da entrega dos premios dos certames de postais e contos do Concello de Laracha.
Os premiados foron Izan Pérez, Thiago Soto, Eric Santalla, Paula Cancelas, Daniela
Añón, Carla Santín, Hugo Suárez, Lucía Rodríguez e Miguel Cancela, ademais da aula
de 4º curso do CEIP Alfredo Brañas, de 5º e 6º do CEIP de Caión e as de 6º do CEIP
Otero Pedrayo.
Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Certame de Relato Curto do Concello de Quiroga
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Certame de Relato Breve e Poesía do Concello de Rois
Ver o apartado X.5. deste Informe.
III Premio Contádenos o voso Día das Letras

1226

Concurso convocado pola Real Academia Galega, no marco do proxecto web “Primavera
das Letras”, para difundir e premiar iniciativas escolares ao redor da celebración do Día
das Letras Galegas. Nel pode participar alumnado de centros escolares galegos de Infantil
e Primaria. Os premios consisten nun lote de libros. Na primeira edición de 2017,
participaron oitenta centros escolares e concedéronse cinco galardóns. As editoriais
Galaxia e Bolanda cederon os libros infantís de Carlos Casares e de Os Bolechas cos que
agasallaron os premiados. Os centros escolares galardoados foron o CRA Amanecer de
Ribadavia, o CEIP do Carballal, o CEIP Carlos Casares de Vilariño, o CEIP Plurilingüe
Os Casais de Maniños e o CEIP Antonio Fernández López de Oural. A entrega dos
galardóns tivo lugar na sede da Real Academia Galega. No 2018 distinguiuse ao CEIP
Anxo da Garda, ao CPI Virxe de Cela e á EEI do Milladoiro. No 2019 disinguiuse ao CPI
de Bembibre, o CEIP de San Roque de Darbo e o CEIP de Ponte do Porto.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Premios para Dubra e Camariñas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 12 setembro 2019, p. 27.
Informa que o CPI de Bembibre foi un dos tres colexios gañadores do concurso
Contádenos o voso Día das Letras, xunto co CEIP de San Roque de Darbo (Cangas) e o
de Ponte do Porto (Camariñas).
X Certame de Relatos Contos na Lareira da Asociación cultural O Arrieiro de
Moraña
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Premios da Crítica de Galicia
Ver o apartado X.5. deste Informe.
IV Certame de Cómic Biblioteca Municipal Daniel Castelao
A Concellería de Educación de Silleda, vén de convocar o IV Concurso de Cómic da
Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao. Este ano o certame ten como lema
“Imaxina a túa vila” e a dotación económica dos premios volverá ser de 1.200 euros.
Poderá participar de xeito individual ou por parellas o alumnado dos centros de ensino do
Concello de Silleda, de Educación Primaria e Secundaria. Os premios distribúense en
asignacións económicas e material didáctico e novas tecnoloxías. Establécense dúas
categorías (para Primaria e Secundaria) con tres premios en cada unha delas, ao mellor
cómic, mellor argumento e mellor ilustración. Así, o mellor cómic terá un premio de 150
euros máis un smartwatch para cada un do autor ou autores do traballo; os premiados polo
mellor argumento levarán un premio de 75 euros máis material escolar para cada un dos
participantes e a mellor ilustración outros 75 euros máis un lote de cómics para os
gañadores/as. A obra será orixinal, en branco e negro ou cor, realizada con técnica libre
e en lingua galega. Deberá de presentarse en formato DIN A-3, dobrado pola metade para
obter 4 páxinas. Os traballos de banda deseñada deben de presentarse no Rexistro Xeral
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do Concello de Silleda, nun sobre pechado que irá acompañado da folla de inscrición
(dispoñíbel tamén na web). Neste documento debe figurar o título do traballo, nome do
autor/a ou autores/as, curso ao que pertencen e nome do centro de ensino. Todas as obras
participantes formarán parte dunha exposición na Casa da Cultura de Silleda. O xurado
estará formado por persoas vencelladas á Biblioteca, ao mundo da cultura local, e por
un/ha técnico/a da Concellería de Educación. O pasado ano –co lema da auga –
presentáronse máis de 40 traballos cunha gran calidade, dobrando en número aos da
edición anterior. Na edición deste ano, na categoría de educación primaria, o premio
concedeuse a Laura Vidal Pol e Noemí Mato Ferradás, por A vila do futuro. O segundo
premio, ao mellor guión, concedeuse a Andrés Estévez Tallón e Pablo Troitiño. O terceiro
premio, á mellor ilustración, outorgouse a Nicolás Nogueira e Kiliam Ramírez, por O
noso pobo.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Premian los mejores cómics sobre Silleda”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 8 maio 2019, p. 34.
Informa dos gañadores do certame. Na categoría de educación primaria, o premio
concedeuse a Laura Vidal Pol e Noemí Mato Ferradás, por A vila do futuro. O segundo
premio, ao mellor guión, concedeuse a Andrés Estévez Tallón e Pablo Troitiño. O terceiro
premio, á mellor ilustración, outorgouse a Nicolás Nogueira e Kiliam Ramírez, por O
noso pobo.
Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores. Concello de Mondoñedo
Ver o apartado X.2. deste Informe.
XXVIII Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil
Foi creado pola editorial Edebé no 1992 para premiar obras narrativas novas e diferentes,
sorprendentes e imaxinativas, en castelán ou en calquera das linguas do Estado español.
Foron dúas as modalidades convocadas: a infantil, para obras narrativas dirixidas ao
lectorado de entre 7 e 12 anos, dotada de 25.000 euros; e a xuvenil, para obras dirixidas
ao lectorado de máis de 12 anos, dotada de 30.000 euros. Os orixinais teñen que ter unha
extensión mínima de vinte páxinas e un máximo de oitenta para a modalidade infantil, e
de oitenta a duascentas para a xuvenil. Deben presentarse mecanografados a dobre espazo
e enviarse por triplicado, baixo plica, á Editorial Edebé (Paseo San Juan Bosco, n.º 62,
08017 Barcelona), con especificación clara da modalidade á que se opta. O xurado está
formado por especialistas en literatura e educación e a súa composición dáse a coñecer
no momento da realización do ditame do premio, fixado para finais de xaneiro. Nas
edicións anteriores recibiron este galardón as seguintes obras en lingua galega: Doutor
Rus, de Gloria Sánchez en 1995; O estanque dos parrulos pobres, de Fina Casalderrey en
1996, e A escola de piratas, de Agustín Fernández Paz en 2005 na modalidade infantil; e
Trece anos de Branca, de Agustín Fernández Paz en 1994 na modalidade xuvenil. No
2018 distinguiuse a obra Desconocidos, de David Lozano. Nesta edición, correspondente
ao ano 2019, premiouse a obra Safari, de Maite Carranza, presentada en castelán e
catalán.
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I Premio Internacional de Ilustración Edelvives
Este premio, creado en 2019 pola editorial Edelvives, busca dar visibilidade a ilustradores
de entre 18 e 35 anos, de calquera nacionalidade, que estean dispostos a embarcarse no
proxecto que a editorial Edelvives lles propoña. Ese é o premio que obterá a persoa
gañadora do certame, e con isto, 7.500 euros brutos en concepto de anticipio de dereitos
de autor. O gañador poderá ser un participante individual ou un equipo de ilustradores.
Para participar, cada ilustrador ou equipo de ilustradores, deberá presentar dúas copias,
tres ilustracións rematadas, unha folla de bosquexos, unha folla que mostre os personaxes,
unha folla con primeiros planos faciais e unha breve carta de presentación en que se
comenten os materiais aportados. Os traballos deben ser inéditos. Nesta I edición, a o
prazo de presentación de obras estivo aberta até o 22 de abril e a comunicación do gañador
fíxose no mes de maio. A dirección de envío dos orixinais foi a das oficinas en Madrid
da editorial. No sobre debía figurar claramente GRUPO EDELVIVES: I Premio
Internacional de Ilustración 2019 – Xaudaró, 25 – Madrid 28034. O xurado, integrado,
entre outras personalidades, polo artista Javier Zabalza, a especialista Teresa Durán e a
directora do Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Inmaculada Corcho, seleccionaou entre
máis de trinta finalista o gañador desta I Edición: David Daniel Álvarez Hernández.
Premios da Edición
Ver o apartado X.5. deste Informe.
X Concurso de viñetas ELAS
Certame convocado pola Deputación da Coruña co obxectivo de empregar a viñeta para
reflexionar sobre o papel da muller no sector primario e concienciar sobre a necesidade
de cambios de valores e modelos para a consecución da igualdade de xénero real. Poderán
participar todas as persoas de idade comprendida entre os doce e dezaoito anos. Hai dúas
categorías: entre os doce e catorce anos (categoría A) e entre os quince e dezaoito anos
(categoría B). O primeiro premio consiste nun iPAD e unha colección de cómics; e o
segundo e terceiro unha tablet e outra colección de cómics. Na edición correspondente ao
ano 2019 foi convocado baixo o título “Sen fronteiras, Muller e Migrante”. O prazo de
admisión de obras abriuse o día seguinte á publicación das presentes bases no BOP e
pechou o 13 de abril de 2017. Nesta X edición, as persoas premiadas na categoría A foron:
Irene González Calvo (1º premio), polo seu traballo sobre o empoderamento da muller
afgana, Rosa Aneiros Rosado (2º premio) e Rocío Cerqueiro (3º premio). Na categoría B
resultaron galardoadas: Ariadna Anido Rubal (1º premio), polo seu traballo no que
denuncia as inxustizas cometidas contra mulleres e nenos e nenas mirgantes obrigados a
fuxir en pateras, Andrea Cagiao (2º premio) e Alicia Tahoces (3º premio).
Premio literario Fernando Arenas Quintela de narrativa e ensaio
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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II Premio Fina Casalderrey pola Igualdade
Con motivo da celebración do 8 de marzo #8MEuparo, para promover a educación en
igualdade e como homenaxe a todas as persoas que fixeron a aposta de escribir literatura
infantil non sexista, Baía Edicións convoca o Premio Fina Casalderrey pola Igualdade.
Poderán concorrer ao premio autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten
os orixinais escritos en lingua galega conforme á normativa vixente do ILG-RAG. As
obras deberán atender ao concepto de literatura infantil non sexista e coeducativa en
calquera dos seus aspectos, introducindo elementos críticos que cuestionen o modelo
social sexista dominante. As obras a concurso deben ser orixinais, inéditas e non
premiadas. Na primeira edición, o xurado, formado por Ana Luísa Bouza Santiago,
socióloga; Montse Pena Presas, profesora da USC e crítica literaria; Patricia Porto
Paderne, xerente da libraría compostelá especializada en temática feminista Libraría de
Mulleres Lila de Lilth; Pilar Sampedro Martínez, mestra e vicepresidenta de Gálix; e a
directora editorial de Baía Edicións, María Belén López Vázquez, que actuou ademais
como secretaria do mesmo, decidiu premiar ex aequo as escritoras Antía Yáñez
Rodríguez, por A reconquista, e Sabela Losada Cortizas, por Vermella! As obras foron
publicadas por Baía Edicións en álbums ilustrados a toda cor na colección “Contoxconto”
antes de finalizar o ano e o premio de 5.000 euros repartiuse a partes iguais entre as dúas
escritoras merecedoras do galardón. Na II edición, correspondente o ano 2019, o xurado,
formado polas mesmas persoas que na edición anterior, concedeulle o premio á obra O
País do Gran Furado de Xerardo Quintiá.
Referencias varias:
- O.U.V., “El periodista arteixán Miguel Sande se hace con el premio de poesía de
Afundación”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”, 28 novembro
2019.
Informa da entrega do Premio de Poesía Afundación ao xornalista Miguel Sande por Os
filósofos xa non brindan con cicuta e informa da obra gañadora da segunda edición do
premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil pola Igualdade, O País do Gran Furado,
de Xerardo Quintiá.
Certame Francisco Añón de Poesía
Ver o apartado X.2. deste Informe.
Premio Frei Martín Sarmiento
Ver o apartado X.5. deste Informe.
XV Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil
Convocado por Ediciones SM coa colaboración da Feira Internacional do Libro de
Guadalaxara en México, en cuxo marco se entrega o premio. Poden candidatarse os
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autores vivos que conten cunha valiosa obra de creación para o público infantil e xuvenil
publicada e escrita en calquera das linguas que se falen en Iberoamérica. As candidaturas
poden ser presentadas até o 31 de maio por calquera institución cultural ou educativa,
editorial, asociación ou grupo de persoas relacionadas coa literatura infantil e xuvenil,
enviando seis copias impresas da seguinte documentación: carta de que explique os
méritos do autor, o seu curriculum vitae, os datos da entidade que presenta a candidatura
e un portafolio que xustifique a traxectoria do autor postulado, xunto con seis exemplares
de tres títulos publicados, representativos da súa su obra. Conta cunha dotación
económica de 30.000 euros. Entre os gañadores do certame están o galego Juan Farias,
galardoado na primeira convocatoria, e Agustín Fernández Paz, que levou o galardón no
ano 2011. Na convocatoria correspondente ao ano 2017 foi Marina Colasanti. No ano
2019, a gañadora foi María Baranda.
Concurso de relatos Inspiraciencia
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Premios Irmandade do Libro
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Concurso Literario Xaime Isla Couto
Ver o apartado X.5. deste Informe.
XI Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil
Creado en 2006 baixo o nome de Premio Fundación Caixa Galicia de literatura xuvenil e
organizado por Edicións Xerais de Galicia, co intento de fomentar a creación literaria
destinada específicamente ao público xuvenil. As obras presentadas teñen que ser
orixinais, inéditas e escritas en lingua galega. Dende o ano 2014 mudou o nome polo de
Premio Jules Verne de literatura xuvenil e o anterior premio de 7.500 euros aumentouse
a 10.000 euros. En anteriores convocatorias resultaron gañadores: Jaureguizar, por A
Cova das Vacas Mortas (2006); An Alfaya, por Illa Soidade (2007); Marilar Aleixandre,
por A Cabeza de Medusa (2008); Rosa Aneiros, por Ás de bolboreta (2009); Héctor Carré,
por Febre (2011); Eduardo Santiago, por O Gran Reino (2014); Andrea Maceiras, por
Europa Express (2015); Iria Misa, por Xa non estou aquí (2016); Manuel Lourenzo, por
Ceiba de Luz (2017); e Carlos romero, por Alpicación instantánea (2018). A galardoada
co Premio Jules Verne no 2019, foi Emma Pedreira, por Os corpos invisibles.
Referencias varias:
- Clara Aldán, “De héroes, patos y grandes autoras”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y Además”, “A praza da verdura”, 9 xuño 2019, p. 14.

1231

Dá os parabéns a Rosa Aneiros e Emma Pedreira por gañar o Premio Merlín de Literatura
Infantil e o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil convocados por Xerais.
- M. M., “Os Xerais póñense de longo”, La Opinión, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33.
Informa da gala de entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle
declaracións dos premiados.
- Mar M., “Os Xerais póñense de longo no Museo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro
2019, p. 40.
Faise eco do acto dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle as
declaracións dos galardoados: Rosa Aneiros, Premio Merlín; Amador Castro, Premio
Xerais; e Emma Pedreira, Premio Jules Verne.
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Lazarillo
Este galardón, o máis antigo na Literatura infantil e xuvenil española, foi convocado polo
INLE (Instituto Nacional do Libro Español) no ano 1958 co fin de estimular a literatura
para a infancia e mocidade a través da produción de bos libros infantís e xuvenís. Dende
o ano 1986 convócao a Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI),
anualmente, co patrocinio do Ministerio de Educación e Cultura. Nun principio, tiña tres
modalidades: Creación literaria, Ilustración e Labor editorial. Esta última, de carácter
honorífico, quedou deserta a partir de 1971 e deixouse de convocar en 1975. O premio
sufriu sucesivas modificacións, entre elas o incremento das dotacións económicas e a
posibilidade de presentar orixinais en calquera das linguas oficiais do Estado español. Na
convocatoria de creación literaria, dende 1997, contempláronse dúas categorías que van
alternando cada ano, unha infantil (obras destinadas a un lectorado menor de doce anos)
e outra xuvenil (obras destinadas a un lectorado maior de doce anos). Existen dúas
modalidades: creación literaria e álbum ilustrado. Os textos que optan ao premio (que
poden comprender unha ou varias obras) teñen que ter un mínimo de oitenta páxinas (dous
mil cen caracteres cada unha), no caso de narrativa e teatro, e un mínimo de cento
cincuenta versos para obras de poesía. O xurado está presidido por quen ocupe a
Presidencia da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil; serán vogais un
representante da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Gálix), do Consejo
General del Libro Infantil y Juvenil, del Consell Catalá del Llibre Infantil i Juvenil
(CliiCAT) e de Galtzagorri Ekartea, como seccións de OEPLI, e actuará como secretaria,
con voz pero sen voto, a persoa que ocupe a Secretaría Técnica de OEPLI. As persoas
que concursen deben remitir á Secretaría da OEPLI (Santiago Rusiñol, n.º 8, 28040
Madrid) catro exemplares de cada unha das obras coas que desexen concorrer. Os
orixinais deben presentarse baixo lema, xunto cun sobre pechado co lema identificador e
o título antes do 30 de maio. En anteriores edicións recibiron o galardón as seguintes
obras en galego: en 1990 Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz; en 1999 A
banda sen futuro, de Marilar Aleixandre; en 2001 Amar e outros verbos, de Ana María
Fernández Martínez; en 2004 A noite da raíña Berenguela, de Xosé Antonio Neira Cruz;
en 2005 A sombra descalza, de An Alfaya; en 2009 O pintor do sombreiro de malvas, de
Marcos S. Calveiro; en 2012 Leviatán, de Ramón Trigo; en 2015 Jules Verne e a vida
secretas das Femmes Plante de Ledicia Costas; en 2017 Plumas e unicornios, tamén de
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Ledicia Costas; e en 2018 Rusgalía, de Andrea Maceiras. No presente ano 2019 non se
premiou ningunha obra en galego.
Homenaxe Letra E. Escritor na súa terra
Ver o apartado X.6. deste Informe.
Premio aos Libros Mellor Editados do Ministerio de Cultura do Estado español
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey
Ver o apartado X.2. deste Informe.
Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil
Convócao o Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), actualmente
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais), pertencente á Consellaría de Cultura
da Xunta de Galicia, conxuntamente co Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais e
o Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques (ver o apartado X.3 do Informe).
Poden optar textos teatrais inéditos en galego dirixidos especificamente ao público
infantil, quedando excluídas as obras de teatro breve e os textos para teatro de
monicreques. A contía era de 4.000 euros, e na convocatoria do ano 2009 ascendeu a
6.000 euros. As obras deben ser de tema e extensión libres, tendo en conta o principio de
duración normal dun espectáculo completo. A obra premiada pode ser publicada nas
coleccións de AGADIC, que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas.
Os orixinais deben presentarse por sextuplicado, mecanografados a dobre espazo baixo
lema e un sobre pechado cos datos persoais do autor a AGADIC (Rúa da Vesada s/n, San
Lázaro, 15703 Santiago de Compostela). Segundo as bases da convocatoria,
complementariamente á calidade literaria e dramática das obras, o xurado valora
positivamente aqueles factores que inciden na súa viabilidade escénica e na calidade da
lingua. Dende o ano 2013 o premio pasou a ser bienal. Nas edicións anteriores concedeuse
o galardón en 2006 a Boas noites, de Paula Carballeira; en 2007 a Game over, de Carlos
Losada; en 2008 a Pingueiras e tarteiras, de Teresa González Costa; en 2009 a Sopa de
xarope de amora, de Xosé A. Neira Cruz; en 2010 a Os reloxos preguiceiros de Néboa,
de Francisco Xavier Lama López; en 2011 a O refugallo, de Paula Carballeira; e en 2014
a Xogando con gatos, de Antón Cortizas. En 2015 non tocaba convocatoria. En 2016 foi
premiada O valo, de Carlos Ignacio Labraña Barrero. En 2017 non se convocou. No ano
2018 premiouse Somos os monstros, de Paula Carbaleira. No 2019 non correspondeu
convocatoria.
Certame Manuel María de Proxectos Teatrais (Bianual)
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A Casa-Museo Manuel María en colaboración cunha serie de concellos convocan o
Certame Manuel María de Proxectos Teatrais. A Casa-Museo Manuel María ten como
obxecto xeral a conservación e difusión da obrado escritor chairego, así como a
promoción da cultura galega en xeral. O certame ten por obxecto premiar a mellor
proposta escénica dunha obra de Manuel María. A súa periodicidade será bienal. Poderán
presentar os seus proxectos a este Certame as compañías ou produtoras de teatro
legalmente constituidas que acrediten a súa residencia en Galiza así como empresarios/as
ou artistas a título individual que conten ou vaian contar con cobertura de produción para
desenvolver o proxecto. Cada compañía ou artista poderá presentar o número de
proxectos que considere oportuno. Pola súa parte, os/as artistas tamén poden formar parte
de máis de un dos proxectos presentados. Os proxectos presentados deben reunir os
seguintes requisitos: referirse a un texto teatral -ou varios combinados- da autoría de
Manuel María. Para estes efectos, a Casa-Museo porá a disposición das persoas
interesadas o conxunto da obra de Manuel María en formato PDF. Ser completamente
orixinais. Ter unha duración mínima prevista de 45 minutos. O orzamento detallado e
indicación clara do caché da compañía para a contratación da representación da obra que
nunca deberá sobrepasar a cantidade de 2.700 euros máis os impostos correspondentes.
A
documentación
deberá
remitirse
por
correo
electrónico
a:
contacto@casamuseomanuelmaria.gal, ademais, enviarase unha copia en papel por
correo certificado ou por servizos de mensaxería ao seguinte enderezo: Fundación
Manuel María de Estudos Galegos. R/ Javier Fonte, 1, portal D, 1oA. 15.001 – A Coruña.
A Comisión estará composta por profesionais de recoñecido prestixio do ámbito das artes
escénicas, sendo presidida pola Presidenta da Fundación Manuel María de Estudos
Galegos ou persoa en quen delegue. Actuará de secretario, sen voto, o secretario da
Fundación ou persoa en quen delegue. A Comisión premiará un único proxecto, podendo
seleccionar outros con carácter de suplentes. O seu fallo será inapelábel. O Certame
poderá declararse deserto no caso de que a Comisión de Selección considere que ningún
dos proxectos presentados reúne as debidas condicións. Establécese un único premio que
recibirá a cantidade de 2.000 euros. Ademais, o proxecto terá garantidas un número de
representacións equivalente ao número de entidades colaboradoras. O caché establecido
para esas representacións será, como máximo, o que se tiver indicado no momento de
presentar o proxecto ao certame que, en ningún caso sobrepasará os 2.700 euros máis os
impostos que correspondan. A data límite para a presentación dos proxectos ao Certame
será o día 30 de setembro de 2018. O xurado composto por Manuel Lourenzo, Belén
Pichel, Quico Cadaval e Alberto Ansede decidiu concederlle o galardón á compañía
Teatro da Ramboia polo texto O meu mundo non é deste reino ou farda de Bululú. No
presente ano 2019 non correspondeu edición.
II Premio de Narrativa Xuvenil María Victoria Moreno
Con motivo de honrar a figura de María Victoria Moreno, autora homenaxeada no ano
2018 no Día das Letras Galegas, e promover unha creación literaria de calidade para o
público xuvenil, o Concello de Pontevedra e Urco Editora convocan o Premio María
Victoria Moreno de Literatura Xuvenil. A finalidade deste certame é escoller a obra
narrativa destinada a público xuvenil a editar con motivo do XX Salón do Libro Infantil
e Xuvenil de Pontevedra. Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente
escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega e cunha extensión máxima de
250.000 caracteres. A obra gañadora será premiada coa publicación do libro e 4.000 euros
(que estarán suxeitos ás retencións fiscais pertinentes). Urco Editora, mediante contrato
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privado coa persoa autora, será a encargada da edición e publicación da mesma en lingua
galega sendo a titular dos dereitos durante os seguintes cinco anos á concesión do premio.
Os orixinais presentaranse en formato .PDF, gravados nun CD ou nunha memoria
externa, maquetados en formato DIN-A4, en letra Times ou semellante de corpo 12 e a
dobre espazo. Os orixinais irán presentados segundo o sistema de plica.Os orixinais que
non resulten premiados serán devoltos as persoas autoras dos mesmos no caso de o
requiriren por escrito antes de rematar o mes seguinte á decisión do xurado. A persoa
beneficiaria do premio, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada e terá
dereito a unha participación proporcional nos ingresos derivados da explotación da obra.
Asemade, será convidada a formar parte do xurado na seguinte edición. O xurado estará
composto por unha persoa representante da familia de María Victoria Moreno, unha
persoa representante do Concello de Pontevedra, unha alumna ou alumno representante
do IES Torrente Ballester de Pontevedra, unha persoa representante de Urco Editora e a
persoa que resultase gañadora na edición anterior. O fallo do Xurado terá lugar en
Pontevedra durante a celebración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Se a calidade
literaria das obras non fose estimábel, segundo o criterio do Xurado, o premio poderá
declararse deserto. As entidades convocantes resérvanse o dereito a publicar, xunto co
fallo, os lemas das obras finalistas cuxa publicación recomendase o Xurado, mais sen
abrir a plica, para respectar así o seu anonimato. As persoas autoras das obras
mencionadas que así o desexen, poderán pórse en contacto con Urco Editora para trataren
o tema da publicación. A participación neste premio implica a aceptación incondicional
das súas regras, así como o recoñecemento da decisión final do xurado como irrevogable.
Na primeira edición, a obra galardoada foi O bestiario científico de Anxos Nogueirosa,
de Antonio Manuel Fraga. Nesta segunda edición, o xurado, formado por Eli Ríos,
Antonio Sanbade Caamaño, Anxos Rial, Anotio Manuel Fraga, Andrea Jamardo Seijo e
David cortizo Seijo, como secretario, decidiu que a obra galardoada fose Ardora, de
Beatriz Maceda.
Referencias varias:
- Belén López, “Beatriz Maceda gaña o II Premio María Victoria Moreno”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, 12 abril 2019, p. 57.
Informa do galardón concedido a Beatriz Maceda. Apunta que o xurado estivo formado
por Eli Ríos, Antonio Sambade Caamaño, Anxos Rial, Antonio Manuel Fraga, Andrea
Jamardo Seijo e David Cortizo Conde como secretario. A obra seleccionada, baixo o título
de “Ardora”, foi a escollida entre as dezasete pezas presentadas. O xurado destacou sobre
a obra o compromiso co ecoloxismo, os personaxes secundarios, o emprego responsábel
das novas tecnoloxías e a empatía co público adolescente. Lembra o gañador anterior,
Antonio Manuel Fraga.
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Meiga Moira
Convocado por primeira vez no ano 2004 por Baía Edicións. Está dotado dun único
premio de 2.500 euros e a publicación da obra na colección “Meiga Moira” de Baía
Edicións. A súa convocatoria é bienal. Está dirixido a obras inéditas de creación literaria,
en galego, sen límite de páxinas, dirixidas a nenas e nenos de oito a dezaseis anos. Da
obra inédita e non premiada deben enviarse cinco copias baixo lema nun sobre pechado
cos datos persoais do autor antes do 17 de maio a Baía Edicións (Polígono Pocomaco, 2ª
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avda., Parcela G-18, nave posterior, 15190 A Coruña). O xurado está composto por cinco
persoas de recoñecido prestixio, unha delas da editorial, que actúa como secretaria. En
edicións anteriores recibiron o galardón O lume dos soños, de Cibrán Ulloa (2004); Lóbez,
de Antonio Yáñez Casal (2006); Globos de andar, de Xavier López Rodríguez (2008);
Violeta Tamurana, de Andrea Maceiras (2010); Bandeiras negras, de Ana María Gallego
Gen (2012); e Miña querida Sherezade, de Andrea Maceiras (2014). No 2015 non tocaba
convocatoria. En 2016 premiouse Denébola a Roxa (2016), de Héctor Cajaraville. Na
edición correspondente a 2018 a gañadora foi Ánxela Gracián con As voces da auga.
Neste ano, non corresponde convocatoria.
Referencias varias:
- Nacho G. Menéndez, “As novelas nacen dun fogonazo que te marca para sempre”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 29 marzo 2019, p. 57.
Informa que a escritora lucense Ánxela Gracián vén de gañar o premio Meiga Moira de
literatura infantil coa súa novela As voces da auga. Explica que a novela narra a
experiencia dunha muller pobre, en situación ilegal derivada da trata de mulleres.
XXXIV Premio Merlín de Literatura Infantil
Foi creado no ano 1986 por Edicións Xerais para premiar orixinais inéditos en lingua
galega. Dotado de 10.000 euros, poden participar todos aqueles autores de calquera
nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa
vixente. De cada orixinal hai que presentar seis copias en papel, mecanografadas a dobre
espazo e debidamente encadernadas, nos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia (rúa
Dr. Marañón, n.º 12, 36211 Vigo, Pontevedra). Co orixinal, presentado baixo lema, debe
acompañarse, baixo plica, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o
título do libro, indicando no sobre: para o Premio Merlín de Literatura Infantil. O xurado
estaba integrado nos primeiros anos por escritores e especialistas na materia pero, dende
1988, é constituído por cinco membros, escolleitos, para cada edición, entre lectores,
algúns recoñecidos profesionais da cultura e un secretario con voz e sen voto nomeado
pola editorial. Por outra parte, Edicións Xerais de Galicia, que reserva os dereitos de
edición sobre a obra premiada en todas as linguas do Estado español, coa posibilidade de
ceder tales dereitos a terceiros, pode publicar esta sen limitación do número de
exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos están libres de
pagamento de dereitos de autor e o beneficiario do premio, que se compromete a renunciar
expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibe gratuitamente
cincuenta exemplares da obra publicada. En edicións anteriores o galardón foi para: A
casa abandonada (1987), de Úrsula Heinze, en 1986; A princesa Lúa e o enigma de Kian
(1988), de Palmira González Boullosa, en1987; Ó outro lado do sumidoiro (1989), de
Xosé A. Neira Cruz, en 1988; As flores radiactivas (1990), de Agustín Fernández Paz, en
1989; Fafarraios (1991), de Gloria Sánchez García, en 1990; Dúas bágoas por Máquina
(1992), de Fina Casalderrey Fraga, en 1991; Os Mornias (2005), de Dolores González
Lorenzo, en 1992; O gaiteiro e o Rato Pérez (1994), de Bernardino Graña, en 1993; A
expedición do Pacífico (1994), de Marilar Aleixandre, en 1994; Perigo vexetal (1995), de
Ramón Caride Ogando, en 1995; Na fogueira dos versos (1996), de Antonio García
Teijeiro, en 1996; ¡Sireno, Sireno! (1997), de An Alfaya, en 1997; A noite das cabras do
aire (1999), de Bieito Iglesias, en 1999, As cousas claras (2000), de Xosé A. Neira Cruz,
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en 2000; A merla de trapo (2003), de Antón Cortizas Amado, en 2001; Pel de lobo (2002),
de Xosé Miranda Ruíz, en 2002; Irmán do vento (2003), de Manuel Lourenzo González,
en 2003; O Brindo de Ouro (2004), de Xesús Manuel Marcos López, en 2004; Unha
branca de cobre para Martiño (2005), de Ramón Carredano Cobas, en 2005; O tesouro
da lagoa de Reid’Is (2006), de Agustín Agra Barreiro, en 2006; Minimaladas (2007), de
Carlos López Gómez, en 2007; Xenaro e o misterio da mochila verde (2009), de Mar
Guerra Cid, en 2008; Mil cousas poden pasar. Libro I (2010), de Jacobo Fernández
Serrano, en 2009; A filla do ladrón de bicicletas (2011), de Teresa González Costa, en
2010; A chave da Atlántida (2012), de Anxo Fariña, en 2011; Palabras de auga (2013),
de Marcos Calveiro, en 2012; O Castañeiro de Abril (2014), de Antonio Fraga, en 2013;
e Escarlatina, a cociñeira defunta (2015), de Ledicia Costas en 2014; Nena e o mar
(2015), de Érica Esmorís en 2015; e Todo o tempo do mundo, de David Pérez Iglesias en
2016. Na edición correspondente ao ano 2017 premiouse María Canosa por Muriel. Na
edición do ano 2018, o gañadora foi Héctor Cajaraville, con Kusuma. Na edición do ano
2019, a gañadora foi Rosa Aneiros, con Xelís, o guieiro das botellas de mar.
Referencias varias:
- Clara Aldán, “De héroes, patos y grandes autoras”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y Además”, “A praza da verdura”, 9 xuño 2019, p. 14.
Dá os parabéns a Rosa Aneiros e Emma Pedreira por gañar o Premio Merlín de Literatura
Infantil e o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil convocados por Xerais.
- M. M., “Os Xerais póñense de longo”, La Opinión, “Sociedad”, 20 outubro 2019, p. 33.
Informa da gala de entrega dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle
declaracións dos premiados.
- Mar M., “Os Xerais póñense de longo no Museo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 outubro
2019, p. 40.
Faise eco do acto dos Premios Xerais 2019 no Museo do Mar de Vigo e recolle as
declaracións dos galardoados: Rosa Aneiros, Premio Merlín; Amador Castro, Premio
Xerais; e Emma Pedreira, Premio Jules Verne.
- Ágatha de Santos, “Magos de mil sueños de tinta”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, “El
proceso creativo de un libro”, 3 novembro 2019, p. 40.
Nun artigo sobre o proceso creativo dun libro, fai alusión a Rosa Aneiros, gañadora do
Premio Merlín.
VI Certame Mulleres de Lemos
Co propósito de conmemorar o Día da Muller e promover as figuras femininas relevantes
na historia das Terras de Lemos, o Colectivo Lemos Le convoca este certame.
Estabelécense dúas modalidades: banda deseñada (para participantes de 12 a 18 anos) e
traballo de divulgación (a partir de 18 anos). Pode concorrer calquera persoa que presente
un traballo en lingua galega, inédito e orixinal. Concédese un único premio en cada
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categoría, que consiste nun diploma, un lote de libros, un lote de produtos da Ribeira
Sacra e unha peza de artesanía local. Nesta sexta edición, correspondente ao ano 2019, os
traballos debían versar sobre a figura de Inés Fernández, abadesa de Eiré.
Premio de Microrrelatos Mulleres Progresistas
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Premios Nacionais de Literatura
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premio Nacional de Cómic
Galardón outorgado polo Ministerio de Cultura de España dentro dos Premios Nacionais,
creado en 2007 a fin de recoñecer o mellor cómic publicado en España en calquera das
linguas cooficiais, ao longo do ano anterior á entrega do premio. Está dotado dunha contía
de 20.000 euros. No ano 2009 o premio para a mellor obra foi para o álbum As serpes
cegas (2008), editado polo colectivo galego BD Banda, con guión do madrileño Felipe
Hernández Cava e con debuxos do mallorquín Bartolomé Segui; no ano 2011 o galardón
foi para Santiago Valenzuela por Plaza Elíptica; no ano 2012, o galardón concedéuselle
a Dublinés, de Alfonso Zapico, publicado por Astiberri Ediciones; en 2013, o premio foi
para Miguelanxo Prado por Ardalén; en 2014 o premio foi para Amarillo, da serie
Blacksad, de Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido; en 2015 os gañadores foron Santiago
García (Madrid, 1968) e Javier Olivares (Madrid, 1964) coa obra titulada Las Meninas;
e en 2016 o gañador foi Pablo Auladell (Alicante, 1972) coa obra El paraíso perdido. Na
edición correspondente ao ano 2017 foi premiado Layco Pulido por Lamia. No ano 2018
premiouse a Ana Penyas, por Estamos todas bien. Na edición correspondente ao ano
2019, a obra gañadora foi El día 3, publicada por Astiberri, de Miguel Ángel Giner Bou
e debuxada por Cristina Durán.
III Premio Xosé Neira Vilas de novela curta
A Fundación Xosé Neira Vilas, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
convoca o Premio Xosé Neira Vilas de novela curta co obxectivo de estimular a creación
literaria, fomentar a lectura en lingua galega e proporcionarlle aos nenos e nenas,
adolescentes e público en xeral obras de calidade que lles permitan achegarse ao mundo
do novela. Poderán participar no certame todas as persoas que o desexen, con textos
inéditos escritos en lingua galga destinados ao públuco infantil e xuvenil. Enviaranse tres
exemplares dos traballos, con título, á sede da Fundación Xosé Neira Vilas: 36587 Gres,
Vila de Creuces (Pontevedra). En sobre pechado aparte, deberán consignarse por fóra o
mesmo título e dentro o nome e apelidos do autor ou autora, enderezo e teléfono. Os
traballos terán un mínimo de 50 páxinas e un máximo de 150, mecanografadas en letra
“Times New Roman”, corpo 12 e dobre espazo. Como nas conocatorias anterioires,
opremio entegarase o 3 de novembro, coincidindo co aniversario do nacemento de Xosé
Neira Vilas. Este galardón ten unha dotación económica de 1.000 euros, que está suxeita
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as correspondentes obrigas tributarias. A obra premiada será publicada na Editorial
Embora e os orixinais non premiados deberán ser retirados polos respectivos autores no
prazo de 30 días contados a partir da entrega do premio. As persoas galardoadas en
edicións anteriores foron: David Daniel Vázquez Álvarez por Diario de Brian, o chinés,
en 2016, e An Alfaya por O Home de negro, en 2017. A III edición convocouse en 2019
e fíxose co premio Pedro Rielo, pola súa obra Detrás dos perdidos.
I Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético
Premio de banda deseñada convocado pola Editorial Xerais co obxectivo de ofrecer
oportunidades profesionais para o alumnado dos Cursos Profesionais de Banda Deseñada
O Garaxe Hermético. Poderán participar todas as persoas matriculadas no 3º Curso
Profesional de O Garaxe Hermético ou ex-alumnos que remataran os 3 anos de formación,
maiores de idade, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua galega,
inéditas e non premiadas en ningún outro concurso ou certame. As obras presentadas
poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un máximo de dúas persoas
autoras, unha como guionista e outra como debuxante. A temática das obras será libre,
pero deberá aterse aos criterios da literatura infantil e xuvenil. O traballo presentarase
maquetado, encadernado, da seguinte forma: 1.- O libro terá que estar rematado, tanto en
guión como en debuxo. 2.- O formato deberá ser 17 X 24 cm, ou proporcional. 3.- O
tamaño dos orixinais: mínimo DIN A4 e máximo DIN A3. No caso de que a maiores o
traballo se presente en soporte dixital, deberá figurar a tamaño final (26 x 29 cm) e en
resolución de 300 ppp para color, 400 ppp para grises, ou 600 ppp para branco e negro,
en soporte CD ou USB e formato TIFF. 4.- A extensión mínima será de 48 páxinas
mínimo e 72 páxinas máximo. 5.- Para a súa valoración enviarase 1 copia encadernada
en DIN A4 con calidade láser. 6.- Os orixinais seranlle requiridos ao gañador para o
proceso de edición, que deberá entregalos no tempo establecido. Así mesmo, O Garaxe
Hermético poderá preparar unha exposición con reproducións dixitais que conteñan
Making of da BD destinada, especialmente, á promoción nos centros de ensino. Cada
obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que se enviará un sobre á parte en
cuxo exterior conste: I Premio O GARAXE HERMÉTICO de Banda Deseñada, o título
da obra ou o seu lema, así como o pseudónimo da persoa que sexa a autora da obra; no
seu interior será incluída a documentación seguinte: Copia do documento de identidade,
O enderezo, un teléfono de contacto, un correo electrónico, un breve
currículo,declaración de que a obra é inédita e que non foi premiada, até a data de
presentación, en ningún outro certame ou premio, Un escrito no que manifeste a súa
conformidade coa cesión dos dereitos de edición da obra (incluídos os de publicación,
distribución e explotación) por un prazo de dezaoito meses dende a data da concesión do
premio, declaración de consentimento expreso para o tratamento dos datos persoais que
constan na solicitude para a participación no I Premio O GARAXE HERMÉTICO de
Banda Deseñada de conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. No caso de
autoría conxunta, ademais do documento anterior, deberá incluírse un documento
explícito coa participación de cadaquén e a porcentaxe do premio pactada entre as persoas
autoras e asinada por elas. O prazo de presentación de orixinais comezará o día seguinte
ao da publicación desta convocatoria nas webs de Edicións Xerais de Galicia e/ou O
Garaxe Hemético. Os orixinais serán enviados á O Garaxe Hermético, Rúa Álvaro
Cunqueiro n.º 4, baixo, Pontevedra, indicando no sobre “I Premio O GARAXE
HERMÉTICO de Banda Deseñada”. A data límite de recepcións de orixinais rematará o
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día 30 de outubro de 2019. Quinta O xurado estará presidido por un ou dous
representantes de Xerais, un ou dous representantes de O Garaxe Hermético e formarán
parte del unha ou dúas persoas de recoñecido prestixio no ámbito da banda deseñada,
nomeadas polos organizadores. A composición do xurado darase a coñecer con
anterioridade á súa reunión. Sexta As persoas participantes terán a obriga de
comunicarlles aos organizadores a concesión de calquera premio que obteña a obra
presentada, no momento en que esta situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión
do concurso. O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posíbel única, e será necesaria a
asistencia da maioría simple dos seus membros. As deliberacións serán secretas e delas
será redactada a acta correspondente. A decisión do xurado, que terá lugar antes do fin de
2019, será dada a coñecer polas canles habituais de Edicións Xerais de Galicia e de O
Garaxe Hermético. Se hai unha obra finalista, a plica correspondente á obra poderá ser
aberta pola persoa que exerza a secretaría do xurado, co fin de que, se a súa autora, autor
ou autores o permiten, poida ser dado a coñecer o seu nome. O premio supón a publicación
da obra pola Editorial Xerais. A obra premiada foi A proba de auga, de Anémona de Río.
Referencias varias:
- B. L., “Anémona del Río gaña O Garaxe Hermético”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 6 decembro 2019, p. 12.
Informa que a obra A proba de auga de Anémona de Río foi galardoada na primeira
edición do Premio de Banda Deseñada e que será publicada por Xerais na primavera.
Sinala que o xurado destacou a conexión entre o manga e a tradición do cómic europeo e
a habilidade da autora para plasmar contidos científicos dun xeito divertido e intrigante.
Menciona tamén que a obra Os Gazafellos de Fonso Barreiro foi seleccionada finalista.
- E. Ocampo, “Premio a un cómic gallego de influencia manga y poso científico”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 6 decembro 2019, p. 33.
Informa da consecución do I Premio de Banda Deseñada O Garxe Hermético da
ilustradora viguesa Anémona de Río e que o título, A Proba de Auga, será editado por
Xerais na próxima primavera. O xurado estivo composto por Miguel Porto, Kiko da Silva,
Anaír Rodríguez e Fran Alonso e destaca desta obra a súa eficacia no uso narrativo da cor
e a creación de personaxes tanto dende o punto de vista gráfico como psicolóxico.
- Luis Montero, “A proba de auga’ gaña o I Premio O Garaxe Hermético”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 7 decembro 2019, p. 38.
Informa que Anémona de Río resultou gañadora do I Premio de Banda Deseñada O
Garaxe Hermético coa obra A proba de auga, que se publicará por Xerais na próxima
primavera. Indica que o xurado salientou a adecuación de obra ao rango de idade que vai
dirixida e a orixinalidade do tema. Destaca tamén que con esta obra se inaugura a
colección O Garaxe Hermético en Xerais.
Certame de Poesía Infantil Concello de O Saviñao
Certame infantil de poesía organizado polo Concello de O Saviñao. O tema xenérico é
“O Nadal” e están establecidas tres categorías: A, ata 8 anos; B, de 9 a 11 anos e C, de 12
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a 16 anos. Os poemas estarán redactados en galego e a súa extensión máxima será dun
folio. Cada un dos participantes pode enviar cantos traballos como desexe,
mecanografados, escritos a man ou a ordenador. O prazo de presentación remata o 20 de
decembro de 2019 e a entrega débena facer os propios autores na biblioteca pública
municipal. O xurado seleccionará un máximo de tres traballos por categoría e os
seleccionados recibirán un diploma acreditativo e libros. Os traballos que resulten
premiados, participarán na fase provincial do Certame, que convoca a Biblioteca Pública
de Lugo.
Referencias varias:
- S. N., “Certame de poesía infantil na biblioteca”, La Región, “Terra de Lemos”, “O
Saviñao”, 12 decembro 2019, p. 27.
Informa do certame do Concello de o Saviñao e explica as bases para poder participar.
Certame Literario da Asociación Cultural A Pipa de Becerreá
Ver o apartado X.5. deste Informe.
XVI Premio de Ilustración e Narración Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez
Convocado pola Deputación de Ourense dende o ano 2003 e dotado de 3.000 euros para
cada modalidade, ilustración e narración, e a publicación do libro. Na modalidade de
narración os textos en lingua galega, orixinais e inéditos deben presentarse en seis copias
no rexistro da Deputación de Ourense (Rúa Progreso, 32, 32003 Ourense) antes do día 12
de setembro. Na modalidade de ilustración diríxese a ilustradores de calquera
nacionalidade que presenten as súas ilustracións inéditas e orixinais, non menos de dez,
tomando como base o texto premiado, no Rexistro Xeral antes do 20 de decembro. En
anteriores edicións recibiron o galardón: Adeliña, de Celia Díaz no ano 2003, ilustrado
por Luís Sendón; Alende, de Antón Cabaleiro en 2004, ilustrado por Jacobo Muñíz; Por
que Baldomero Quintáns, de Raquel Laso Lorenzo en 2005, ilustrado por María Puertas;
A historia máis incrible que nunca liches, de Breogán Riveiro en 2006, ilustrado por
Alberto Vázquez; O nariz de Fiz, de Miro Villar en 2007, ilustrado por Lola Lorente;
Encontros ás agachadas, de Concha Blanco en 2008, ilustrado por David Pintor; Palabra
era un universo paralelo, de Xoán Babarro en 2009, ilustrado por Nuria Díaz; O
papaventos de Laura, de María Canosa en 2010, ilustrado por Daniel Iglesias Padrón;
Rugando, de Celia Díaz Núñez en 2011, ilustrado por Pilar Marcó; Por qué está triste o
miañas?, de Ángela Fernández Rey en 2013; O trasno de Bóveda, de Luis Antonio Pérez
en 2014; en 2015 resultou gañadora na modalidade de poesía Eli Ríos (Londres, 1967)
coa obra Bicha e na modalidade de ilustración Patricia Román Ortega (Ciudad Real); e
en 2016 resultou gañadora na modalidade de narración Montserrat Pis Marcos, coa obra
Dos estranos ollos de Damaluar e das aventuras e na modalidade de ilustración, Francisco
Pérez “Quico”. Na edición correspondente ao ano 2017 na modalidade de ilustración
resultou premiada María Díaz Serantes, e na de narrativa Antonio Yáñez Casal, titulado
Do meu nome e outras trapalladas. Na edición de 2018 a gañadora foi María Vilariño
López na modalidade de ilustración e Ánxela Gracián na modalidade de narración con As
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historias da obra pinta. Na edición correspondente ao ano 2019, resultou premiada na
categoría de ilustración María Vilariño e, na categoría de narrativa, Rafa Vilar, por Os
outros oficios.
Referencias varias:
- Mariló Pérez, “Rafa Vilar, gañador do XVI premio ‘Pura e Dora Vázquez”, La Región,
“Ourense”, 13 xuño 2019, p. 12.
Informa do galardón concedido a Rafa Vilar polo seu libro de relatos Os outros oficios e
explica que se abre o prazo para o galardón na modalidade de ilustración.
- Xiana Cid, “María Villarino. ‘Non teño un estilo definido, gústame probar, investigar”,
Xornal, “Ourense”, 9 novembro 2019, p. 10.
Entrevista a María Villarino co gallo da consecución do XVI Premio Pura e Dora Vázquez
na categoría de ilustración na que fala das súas inspiracións, estilo e da adaptación á
creación partido de ideas de outros.
- ECG, “María Vilarino López gaña o XVI Pura e Dora Vázquez de Ilustración”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 5 novembro 2019, p. 40.
Informa de que María Villarino López obtivo o XVI Premio Pura e Dora Vázquez de
Ilustración. Explica que os traballos de ilustración presentados foron inéditos e orixinais
baseados no texto gañador na modalidade de narrativa, Os outros oficios, de Rafa Vilar.
Certame literario Ramón Martínez López
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Concurso de Relatos Curtos Redes de Letras
Ver o apartado X.1. deste Informe.
XII Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil
Convocado dende 1998 pola Deputación da Coruña cunha dotación de 6.500 euros,
ademais da edición da obra gañadora a través do Servizo Provincial de Publicacións ou
doutra editorial. Dende o ano 2000, a súa convocatoria pasou a ser bienal. Segundo as
bases, ao premio poden presentarse autores de calquera nacionalidade con obras en
galego, con estrutura literaria de conto ou narración breve, orientadas ao mundo infantil
ou xuvenil, inéditos e non premiados con anterioridade. A extensión é libre e pódense
incluír ilustracións que fagan alusión ao argumento. Os orixinais deben presentarse por
duplicado, en tamaño DIN-A4, por unha soa cara, numerados e grampados ou
encadernados, baixo título e un lema, provistos de plica en que se faga constar o título e
o lema no seu exterior e no seu interior os datos persoais do autor. A entrega de orixinais
debe facerse na Deputación Provincial da Coruña (Avenida Alférez Provisional, n.º 2,
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15006 A Coruña), indicando no sobre “Premio de Literatura Infantil Raíña Lupa”. En
edicións anteriores foron galardoadas Cos pés no aire, de Agustín Fernández Paz en 1998;
Velaí vai o verme, de Mario Pereira Fernández en 1999; Resalgario en Trasgalicia, de
Antonio Reigosa Carreiras en 2000; O armiño dorme, de Xosé A. Neira Cruz en 2002;
Tonecho de Rebordechao, de Breogán Riveiro Vázquez en 2004; Viaxe a Libunca, de
Antonio Yáñez Casal en 2006; A peripecia de Roi, de Carlos López Gómez en 2008;
Centauros do norte, de Marcos Calveiro en 2010; e Reo, de Xesús Fraga en 2013. Na
edición correspondente ao ano 2017 resultou gañadora Marilar Aleixandre pola novela A
filla do minotauro. Na XII edición, correspondente ao ano 2018 o xurado, formado por
Marilar Aleixandre, Andrea Maceiras, Eva Mexuto, Ánxela Graciá e Goretti Sanmartín
como presidenta e xefa de servizo da área de Cultura e Mercedes Fernández-Albalat como
secretaria, concedeulle o premio, por unanimidade, á novela O grupo, de An Alfaya
(Santiago de Compostela, 1975). Doutra banda, o xurado tamén decidiu nomear como
finalista a obra Revolución detrito de Xosé Garciá Rodríguez. Na edición do ano 2019, a
obra gañadora foi Antía e Daren de Valentín Alvite e a finalista A noite da deusa, de
María López Sández.
Referencias varias:
- G. N., “O escritor Valentín Alvite gaña o Raíña Lupa”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
26 setembro 2019, p. 35.
Informa dos gañadores no premio Raíña Lupa: Valentín Alvite con Antía e Darén e a obra
A noite da deusa de Maria López Sández como finalista.
Concurso Relatos de Verán. La Voz de Galicia
Ver o apartado X.1. deste Informe.
Concurso Teatro Infantil O Facho
No ano 2008 a Asociación Cultural O Facho recuperou este concurso no que poden
participar obras inéditas en lingua galega non representadas, nin premiadas noutros
certames cun máximo de oitenta folios, presentadas por quintuplicado a dobre espazo,
baixo lema, e acompañadas dun sobre cos datos persoais do autor. Estabelécese un
galardón único de 500 euros, a edición da obra e un mínimo do 40% da edición. Os
orixinais deben enviarse por correo á sede da Asociación Cultural O Facho (R/ Federico
Tapia n.º 12-1º, 15005 A Coruña) ou á Caixa de Correos n.º 46, Oficina Principal da
Coruña, até o 31 de marzo. Os premiados en edicións anteriores foron: Carlos Casares,
por As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, en 1973; Euloxio Ruibal, por O
roubo do aparello, en 1974; Manuel Lourenzo, por Viaxe ao país de ningues, en 1975;
Dora Vázquez, por Cascabel, o cabaliño do circo, en 1976; Manuel Lourenzo, por Todos
os fillos de Galaad, en 1979; Manuel Lourenzo, por Viva Lanzarote, en 1981;Manuel
Lourenzo, por O soño das cidades, en 1986; Manuel Lourenzo, por O bosque máxico de
Xabarín, en 1988; Carmen Blanco Sanjurjo, por A fuga, en 2012; Carlos Labraña, por
Espantallo, en 2013; e Carlos Labraña, por Moito morro corporation Sociedade
Ilimitada, en 2014. Na edición correspondente ao ano 2015 o gañador foi Carlos Labraña
por Estrela... fugaz?. Na edición de 2017 resultou a obra gañadora foi Teatro par brincar
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o Natal, de Irene Veiga Durán. Na edición de 2018, a obra galardoada foi Pingas, de
Adela Clorinda Figueroa Panisse. No 2019, o xurado, integrado por Manuel Lourenzo,
Diana Varela, Carmen Martínez e Henríque Sánchez, deciciu premiar a Celia Díaz Núñez
por Unha estrela para Amina.
Certame Literario Terras de Chamoso
Ver o apartado X.5. deste Informe.
The White Ravens Galegos
A Internationale Jugendbibliothek de Munich publica anualmente unha selección das
mellores obras de literatura infantil e xuvenil. En 2006 foi escollido A cousa que máis
doe do mundo, de Paco Liván e Roger Olmos; en 2007 A princesa do Caurel, de Patacrúa
e Javier Solchaga; en 2008 Ovos duros, de Marisa Núñez e ilustrado por Teresa Lima; Ás
de bolboreta, de Rosa Aneiros e O último canto, de Pablo Albo e Miguel Ángel Díez, en
2010; O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos Calveiro e Contos para nenos que
dormen deseguida, de Pinto&Chinto, en 2011; A viaxe de Olaf, de Martín León Barreto,
editado por Kalandraka, e Zimbo, de Arturo Abad e Joanna Concejo, editado por OQO,
en 2012; e Bandada, de Manuel Rodríguez e con ilustracións de David Daniel Álvarez
Hernández e María Julia Díaz Garrido, en 2013; María Solar, con O meu pesadelo
favorito, e Miguel López, con Feliz Feroz, en 2015; e na edición de 2016 Teño uns pés
perfectos, de María Solar e Gusti. Na edición de 2017 incluíuse Ollos, de Xulio Gutiérrez
e Nicolás Fernández, publicado na serie Animais Extraordinarios de Kalandraka. Nos
anos 2018 e 2019 non se incluiu ningunha obra en lingua galega.
XIII Concurso literario Verbas para... comunicar
Certame convocado pola Concellaría de Xuventude do Concello de Soutomaior co fin de
promover a lingua galega entre a mocidade. Pode participar calquera mozo ou moza
matriculado nalgún curso da ESO, FP ou Bacharelato que estea empadroado no Concello
de Soutomaior e que non supere os dezaoito anos. Os traballos serán orixinais, de temática
libre, escritos en lingua galega e non superarán as doce liñas. Estabelécense dúas
categorías: entre doce e catorce anos (categoría A) e entre quince e dezaoito anos
(categoría B). Levarán premio seis traballos por cada categoría. Na edición
correspondente ao ano 2019 as persoas galardoadas na categoría A foron: Gabriel Fortes,
por Esta é a historia dun vello moi feliz (1º premio), Sabela Magariños, por ComicSabelorium (2º premio); Clara Bernández , por Morrendo na marea (3º premio); Diego
Rodríguez, por Bigotes (4º premio); Sofía Martines, por Tempos escuros (5º premio); e
Uxía Bará, por Estimada Lúa (6º premio). Na categoría B fixéronse cos galardóns: Uxía
López, por Refachos de interior (1º premio); Laura Orge, por Estrela Polar ‘Jacqueline’
(2º premio); Manuel Bouzon, por Miudiño (3º premio); Marta Regueira, por Odio-cunca
(4º premio); Nayely Mariño, por Sempre (5º premio); e Juan Alonso, por Trescentos
falecidos (6º premio).
Certame de Poesía Infantil Nadal Biblioteca Municipal de Xermade
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Poden participar tódolos nenos, con poemas sobre o tema xenérico de “O NADAL”.
Establécense tres categorías : A (ata oito anos), B (de nove a once anos), e C (de doce a
dezaseis anos). Cada autor poderá presentar cantos traballos desexe. Os poemas estarán
redactados en galego cunha extensión máxima dun folio por unha soa cara, e poderán
presentarse mecanografados, escritos a computador ou a man; neste último caso sempre
a bolígrafo e nunca a lapis. Con cada traballo, acompañarase unha folla co nome e demais
datos do autor. O prazo de presentación dos poemas rematará o 22 de decembro de 2018,
debendo ser entregados polos seus autores na Biblioteca Pública Municipal. Un xurado,
formado por entendidos na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un
máximo de tres traballos. Os autores seleccionados recibirán cadanseu diploma e libros.
Os traballos premiados nesta fase local, participarán na fase provincial do Certame,
convocado pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura e
Turismo da Xunta de Galicia. O fallo do xurado local farase público na primeira quincena
de xaneiro do 2019. Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca
Pública de Lugo que se reserva o dereito de publicación dos mesmos. En canto á fase
provincial, no certame participarán tódolos traballos seleccionados polas bibliotecas
públicas municipais da provincia de Lugo na fase local desta convocatoria, así como os
seleccionados na fase local convocados por esta Biblioteca Pública. As categorías nas que
os concursantes participan son as mesmas que no caso anterior e os traballos remitidos
polas bibliotecas públicas municipais deberán ser recibidos na biblioteca provincial antes
do 19 de xaneiro de 2019. O fallo provincial farase público antes do 31 de xaneiro de
2019. O xurado provincial adxudicará por cada modalidade e categoría un total de tres
premios, dotados cada un deles con unha estatuiña de Sargadelos e un lote de libros.
Finalmente, tamén se editará unha publicación cos traballos premiados na fase provincial
deste Certame. Os gañadores desta edición foron: na categoría A, Celtia González
González, por O Nadal na fraga; Alba González Romero, por Panxoliña para o neno; e
Uxía Paz García, por Poesía de Nadal. Concedeuse ademais un accésit a Uxía Ledo Río.
Na modalidade de poesía, premiouse O Nadal, de Sara Lorenzo Blanco; A maxia do
Nadal, de Aroa Blanco Prieto; e O Nadal. de Sarai Paz Prieto. Na categoría C premiouse
unha única obra, Miles de emocións, de María Cazón Fernández.
Referencias varias:
-C. P. R., “La biblioteca de Xermade distingue ocho obras en el Certame de Poesía
Infantil”, El Progreso, “A Chaira”, 19 xaneiro 2019, p. 17.
Informa dos gañadores: na categoría A, Celtia González González, por O Nadal na fraga;
Alba González Romero, por Panxoliña para o neno; e Uxía Paz García, por Poesía de
Nadal. Concedeuse ademais un accésit a Uxía Ledo Río. Na modalidade de poesía,
premiouse O Nadal, de Sara Lorenzo Blanco; A maxia do Nadal, de Aroa Blanco Prieto;
e O Nadal. de Sarai Paz Prieto. Na categoría C premiouse unha única obra, Miles de
emocións, de María Cazón Fernández.
Xogos Florais María Pita
Ver o apartado X.2. deste Informe.
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Premios Xuventude Crea, anteriormente coñecidos como GZCrea
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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X. 8. PREMIOS ESCOLARES E XUVENÍS
XXVIII Concurso Literario Achegamento ao Libro
Coa finalidade de animar os escolares a ocupar o seu lecer na creación literaria e propiciar
neles unha reflexión sobre o mundo dos libros e a lectura como fonte irrenunciábel de
pracer e de coñecemento, a Biblioteca Pública Municipal Don Francisco Mayán e a
Delegación de Educación e Cultura do Concello de Cee, coa colaboración de Caixanova,
convocan este concurso. Nel pode participar todo o alumnado de calquera dos centros
educativos da bisbarra. Os traballos, en galego, deben ser orixinais e inéditos e ter unha
extensión máxima de dous folios. Así mesmo, o seu tema debe estar relacionado co
achegamento ao libro, buscando sempre fomentar o hábito de lectura da poboación.
Entréganse, sen asinar, cos datos do autor nun sobre á parte, na Biblioteca Pública
Municipal. Existen cinco premios de diferente contía (que vai en vales dos 50 euros aos
90 euros) para os distintos ciclos de Primaria e Secundaria, que se entregan en vales para
material didáctico e libros, unha parte dos cales é doada pola entidade Caixanova. O
xurado ten facultade para outorgar accésits ou declarar deserto o premio. Nesta XXVIII
edición, correspondente ao ano 2019, os premiados foron: Un tesouro na Vila de Cee, de
Aroa Conde Cambeiro na categoría de 1º e 2º de Educación Primaria; A paixón de
Candela, de Noa Martínez Outes na categoría de 3º e 4º de Primaria; e Paula e os seus
libros, de Carlos Fidalgo Villanueva na terceira categoría. Ademais, concedéronse
accésitis en todas as categorías.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Concursos literarios en Cee”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 13 febreiro 2019, p. 35.
Indica que este ano aumenta a dotación económica dos premios de todas as categorías e
que todos os interesados poderán presentar os traballos no rexistro xeral do Concello de
Cee ou envialos por correo ordinario para a XXVIII edición do Concurso de
Achegamento ao Libro (e Na Procura do Noso XV Marcapáxinas).
Certame relato curto Antonio Fernández Pérez
Convocado, dende o ano 2009, polo Concello de Verín, está dirixido a fomentar a
creatividade literaria dos estudantes de terceiro ciclo de Primaria e da ESO dos centros
de ensino desa comarca. O relato ten que ser orixinal, inédito, con temática e o estilo
totalmente libre, escrito en galego, en texto mecanizado ou en letra manuscrita lexíbel,
cunha extensión que non supere dous folios e asinado cun lema. Os traballos
preseleccionados reciben como premio un lote de libros e estabelécense tres premios de
90, 60 e 30 euros por cada un dos catro niveis nos que se pode concursar. Na edición
correspondente ao ano 2019, tivo lugar o Día das Letras Galegas o 17 de maio ás 19.00
horas no Auditorio Municipal do Centro de Artes Escénicas de Verín.
XXI Certame literario Benxamín Paz
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Organizado polo CEIP Insua Bermúdez de Vilalba co gallo do Día das Letras Galegas, o
premio ofrece a modalidade de literatura (poesía e relato) e de debuxo. Estabelécense tres
premios coa dotación de 90, 75 e 60 euros.. Na XXI edición, correspondente ao ano 2019,
na modalidade de poesía, premiouse na categoría de primeiro ciclo de educación primaria
a Antía García, por As bolboretas; no segundo ciclo, a Jesús Ramil por A torre que fuxía
dunha partida de xadrez; e, no terceiro ciclo, a María Otero, por As abellas. O xurado
outorgou tamén accésits a Adrián Darriba e Samuel Vázquez. En narrativa, a galardoada
no primeiro ciclo foi Valeria Bellas, por O misterio da cidade romana; no segundo ciclo,
Andrea Paz, con A granxa de Cristina; e, no terceiro ciclo, Inés Pena, con Un muro contra
a igualdade. Outorgáronse accésits a Matías Morandeira e Álex Díaz.
Referencias varias:
- M. M., “El auditorio acoge la entrega de premios del certamen Benxamín Paz”, El
Progreso, “A Chaira”, 30 maio 2019, p. 24.
Informa do acto de entrega dos premios do XXI Certame Literario Benxamín Paz e das
Letras Galegas 2019. Na modalidade de poesía, premiouse na categoría de primeiro ciclo
de educación primaria a Antía García, por As bolboretas; no segundo ciclo, a Jesús Ramil
por A torre que fuxía dunha partida de xadrez; e, no terceiro ciclo, a María Otero, por As
abellas. O xurado outorgou accésits a Adrián Darriba e Samuel Vázquez. En narrativa, a
galardoada no primeiro ciclo foi Valeria Bellas con O misterio da cidade romana; no
segundo ciclo, Andrea Paz, con A granxa de Cristina; e, no terceiro ciclo, Inés Pena, con
Un muro contra a igualdade. Outorgáronse accésits a Matías Morandeira e Álex Díaz.
No acto de entrega, realizarase unha lectura dos poemas e haberá unha posta en escena
de Escola de menciñeiros, de Álvaro Cunqueiro.
XVI Premios Buero de Teatro Joven
Denominado até 2007 Premio Candilejas, que organizaban o Ministerio de Cultura, o
Ministerio de Educación e Ciencia e a Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de
Vicuña, para promover o gusto e a afección polo teatro e estimular a creatividade artística
da mocidade. Naceron en honra do insigne académico español Antonio Buero Vallejo,
considerado un dos dramaturgos máis importantes da segunda metade do século XX.
Contan con dúas categorías, a fase autonómica e a fase nacional, e diríxese a mozos entre
catorce e vinte e un anos de centros escolares ou non escolares como asociacións ou
centros culturais. Na fase autonómica existen as seguintes categorías: Centro Escolar,
Finalista Autonómico, Centros Culturais e Mencións Especiais. Os premios consisten
para o grupo teatral gañador da categoría de Centro Escolar e o grupo teatral pertencente
a Centros Culturais, nun lote de material para a actividade teatral, unha copia da gravación
da súa montaxe teatral e un lote de material didáctico sobre teatro; para o Finalista
Autonómico, nun galardón acreditativo e un lote de material didáctico sobre teatro; e as
Mencións Especiais, nun diploma acreditativo. Pola súa banda, na fase nacional,
estabelécense premios para os catro grupos finalistas: primeiro, segundo e terceiro
clasificado na categoría de Centros Escolares e gañador na categoría de Centros Culturais.
O galardón consiste nunha invitación pola organización, con todos os gastos pagos, para
representar as súas obras no Teatro Nacional de Madrid no transcurso dunha gala na que
se coñecen os gañadores e se entregan os galardóns. Ademais, son invitados todos os
compoñentes de cada grupo a asistir, con todos os gastos pagos, a unha das feiras ou
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festivais nacionais durante cinco días, mentres os gañadores das Mencións Especiais
reciben un galardón acreditativo. No ano 2013 tamén se incluíu un premio votado polo
público a través dunha aplicación en liña. Na edición do ano 2019, recibiu mención a obra
en galego O veredicto, do IES Breamo.
Concurso de Contos de Nenos para Nenos Carlos Casares. Agrupaçom Cultural O Facho
No ano 2008 a Asociación Cultural O Facho recuperou este certame en homenaxe ao
primeiro gañador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 coa obra A galiña azul.
Está dirixido a rapaces e rapazas que presenten os seus relatos orixinais e inéditos en
lingua galega. Os orixinais cos datos persoais do autor deben enviarse por duplicado por
correo á sede da Asociación Cultural O Facho (Rúa Federico Tápia n.º 12-1º, 15005 A
Coruña) ou entregarse no seu centro escolar. Consta de dúas categorías: A, para nenos e
nenas de seis a doce anos, cun máximo de cinco folios e dous premios; e B, para rapaces
e rapazas de trece a dezaseis anos, cun máximo de dez folios e dous premios. Os galardóns
contan cunha dotación de 100 euros e un lote de libros doados por Medulia Editorial,
Edicións Xerais, Sotelo Branco, Baia Edicións, Editorial Galaxia, e Editorial Toxosoutos.
No 2019, convocouse unha nova edición, cuxo prazo de recepción de orixinais estivo
aberto até o 15 de abril de 2019.
IV Certame Literario Xuvenil Carlos Casares
O Concello de Xinzo de Limia, co gallo da celebración das Letras Galegas 2019, convoca
a cuarta edición do premio literario de Narrativa en galego: “ Concurso literario infantil
e xuvenil CARLOS CASARES de narración curta Concello de Xinzo de Limia”. A
Concellería de Cultura do Concello de Xinzo de Limia fai públicas as bases polas que se
rexerá este concurso literario, segundo aniversario da homenaxe que as Letras Galegas
lle outorgaron ao escritor que da nome a este concurso literario, Carlos Casares Mouriño
(1941-2002). Poderán concorrer a este premio os/as nenos/as e mozos/as que presenten,
en prazo e forma, un relato escrito, inédito, da súa autoría, redactado en lingua galega, de
acordo coa normativa oficial vixente. Estilo dos parágrafos: folio DIN A4 por unha cara,
en tipografía Times New Roman 12 ou Arial 12; entreliña de 1,5 ou dobre, nos escritos
realizados con ordenador. Admítense tamén obras manuscritas. Na categoría xuvenil a
extensión determina un mínimo de cinco folios, máximo de oito, en infantil un mínimo
dous folios, máximo de cinco. A temática é libre. Haberá dúas categorías: infantil, idades
comprendidas entre o ano 2007 e posteriores e xuvenil, idades comprendidas entre 2001
e 2006 (ambos anos incluídos). Os premios correspondentes a cada categoría
outorgaranse en bonos para material escolar e libros nas librerías de Xinzo de Limia, nas
categorías: Infantil 400 euros e 600 na xuvenil; ademais, dun diploma e placa, en ambas
as categorías, outorgados polo Concello de Xinzo de Limia. O concurso faise público o
martes, día 26 de marzo e os traballos serán entregados na Casa da Cultura de Xinzo de
Limia ou nos Centro de Estudos: I.E.S. e C.E.I.P. de Xinzo. O prazo de entrega remata o
2 de maio. As obras entregaranse nun sobre grande no que figure por fóra só o título da
obra. Participarase segundo o sistema de plica. Serán nulos os traballos que leven á vista
o nome do autor/a. O fallo do xurado farase público antes do día 17 de maio. Anunciaranse
coa debida antelación, en especial aos/ás gañadores/ras, o lugar, data e hora da entrega
dos premios. O xurado, nesta cuarta edición, estará composto por Xavier Casares
Mouriño, presidente da Fundación Carlos Casares, por persoas designadas pola
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Concellería de Cultura do Concello de Xinzo de Limia, entre as que estarán os escritores
limiáns Rafael Laso e Edelmiro Cerredelo; profesores de Lingua e Literatura Galegas dos
centros escolares de Xinzo; profesores e técnicos de Cultura e Educación do Concello de
Xinzo de Limia, así como a Bibliotecaria municipal. A decisión do xurado será
inapelábel. Os premios sairán da suma das puntuacións dadas por cada un dos membros
do xurado na categoría asignada. Levantarase acta do fallo do xurado. O premio poderá
quedar deserto, se o xurado estima que, segundo criterios de valoración literarios e
lingüísticos, ningunha das obras presentadas merece ser premiada. Nalgún caso podería
fallar premio “ex aequo” de dúas obras que considere igualmente merecedoras do premio
en cada categoría. Nese caso, repartiríase o premio a partes iguais. O Concello de Xinzo
de Limia resérvase o dereito, nun futuro, da publicación das obras gañadoras nas distintas
edicións. A resolución darase a coñecer o 17 de maio.
VI Certame literario Carmela Loureiro
Premio convocado polo Concello de Ferrol e pola Coordenadora de Equipas de
Normalización Lingüística de Ferrolterra no que poderá participar todo o alumnado dos
centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol e comarcas. Hai tres categorías
por cada unha das modalidades: Categoría A (1º e 2º da ESO); Categoría B (3º e 4º da
ESO) e Categoría C (Bacharelato e Ciclos). Existen dúas modalidades: microrrelatos e
micropoesía. Na primeira o límite serán cento cincuenta palabras e o texto deberá comezar
por “Xa cho advertira...”; na segunda modalidade, non se poderá exceder dos seis versos.
Os textos deberá estar escritos en lingua galega, ser orixinais e inéditos. O agasallo
consiste nunha tablet por cada categoría en cada unha das dúas modalidades. A
deliberación divídese en dúas fases: fase interna (escolla de textos nun propio centro) e
fase intercentros (intercambio entre os centros dos textos escollidos anteriormente). A
edición de 2019 dedicouse a Ricardo Carvalho Calero. Na modalidade de microrrelatos,
os premios recaeron no alumnado do CPI Atios, Cristo Rey e Saturnino Montojo e os
accésit , no Juan de Lángara, Saturnino Montojo, Atios e Sofía Casanova. O premios de
micropoesía outorgáronse a traballos do alumnado dos centros Os Casais, Sagrado
Corazón e Concepción Arenal, outorgándose os accésit a Ludy, Carvalho Calero e
Fernando Esquío. Na categoría de microteatro para bacharelato e ciclos formativos,
obtivo o premio un alumno do IES Carvalho Calero e o accésit unha alumna do mesmo
centro.
IV Premio de Poesía Carmen Villaverde
Organiza o IES de Ordes. Poderán participar alumnos e alumnas de ESO, Bacharelato,
ESA e Ciclos Formativos que cursen estudos en Galicia e non teñan cumpridos 20 anos.
Presentaranse tres composicións, con liberdade de metro e rima. Deberán ser orixinais,
inéditas e escritas en lingua galega.Remitiranse cinco exemplares en papel en formato
DIN A-4. Participarase seguindo o sistema de plica. As obras deberán ser enviadas ao
IES n.º1 de Ordes, Rúa Nicolás del Río, s/n 15680, Ordes, A Coruña. Concederase un
único premio de 400 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade das
obras presentadas, o premio poderá ser declarado deserto. A decisión do xurado é
inapelábel. O xurado estará formado por profesorado de lingua e literatura. O prazo de
presentación remata o 3 de maio de 2019 ás 14:00 horas. O veredito do xurado darase a
coñecer o día 10 de maio de 2019 ás 12:00 horas. Comunicaráselle persoalmente ao
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premiado. A entrega do premio terá lugar nun acto que se celebrará na Casa da cultura de
Ordes a día 24 de maio ás 19:00 horas. A obra gañadora será publicada na revista do
centro.
Certame de Relato curto e Poesía Xosé Carlos Caneiro Pérez
Convocado polo Concello de Verín, está dirixido a fomentar a creatividade literaria dos
estudantes de terceiro ciclo de Primaria, e da ESO dos centros de ensino desa comarca. O
poema ten que ser orixinal, inédito, con temática e o estilo totalmente libre, escrito en
galego, en texto mecanizado ou en letra manuscrita lexíbel, cunha extensión que non
supere os vinte e catro versos e asinado cun lema. Os traballos preseleccionados reciben
como premio un lote de libros e existen tres premios de 90 euros, 60 euros e 30 euros por
cada un dos niveis nos que se pode concursar (5º e 6º de primaria; 1º ciclo da ESO; 2º
ciclo da ESO). Na edición correspondente ao ano 2019, na modalidade de quinto e sexto
de primaria, a gañadora foi Yésica Suárez Montoya, co poema “Di non ao racismo”. Na
modalidade de primeiro e segundo de ESO, a gañadora foi Silvia Calviño Álvarez; e, na
de terceiro e cuarto, o primeiro premio levouno Sheila Prieto Estévez, por “Última
esperanza”. Na modalidade de primaria, tamén foron premiados Cristian Araujo
Rodríguez, por “Non me acoses” e Carmen Page Castro, por “A dor do mar”. Na
modalidade de primeiro e segundo da ESO, acadaron o segundo e terceiro premio Rodrigo
González Álvarez, con “Xa non xira o cataventos”,e Miguel Rodrigo Pañeda, con “O
acoso”. En terceiro e cuarto de ESO, o segundo e terceiro premio foron para Mario
Esteban Gómez, por “Non á violencia”, e Antía González Reis, por “O voltar das
meigas”.
Referencias varias:
- P. Palomanes, “Yésica Suárez gaña o certame de poesía do Concello de Verín”,
“Provincia”, 21 maio 2019, p. 22.
Informa dos gañadores no certame de poesía. Na modalidade de quinto e sexto de
primaria, a gañadora foi Yésica Suárez Montoya, co poema “Di non ao racismo”. Na
modalidade de primeiro e segundo de ESO, a gañadora foi Silvia Calviño Álvarez; e, na
de terceiro e cuarto, o primeiro premio levouno Sheila Prieto Estévez, por “Última
esperanza”. Na modalidade de primaria, tamén foron premiados Cristian Araujo
Rodríguez, por “Non me acoses” e Carmen Page Castro, por “A dor do mar”. Na
modalidade de primeiro e segundo da ESO, acadaron o segundo e terceiro premio Rodrigo
González Álvarez, con “Xa non xira o cataventos”,e Miguel Rodrigo Pañeda, con “O
acoso”. En terceiro e cuarto de ESO, o segundo e terceiro premio foron para Mario
Esteban Gómez, por “Non á violencia”, e Antía González Reis, por “O voltar das
meigas”.
- F. D., “Gala e homenaxe músico-literaria”, Atlántico Diario, “Letras galegas 2019”,
“Verín”, “Programa”, 17 maio 2019, p. 28.
Indica que corenta e oito alumnos de sete centros educativos da comarca de Verín son
finalistas certame.
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Concurso de microrrelatos e micropoemas Centros da Estrada
Premio convocado por primeira vez en 2014 polo Equipo de Dinamización Lingüística
do CEIP de Oca e organizado polos centros educativos do concello. Os textos deberán
estar en galego e no modelo de microrrelatos non superar as cen palabras e en
micropoemas ter como mínimo dous versos e como máximo oito. Existen tres categorías:
Educación Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato. Concederase un premio por
categoría e por centro. Os traballos premiados nesta edición deberán incluír as palabras
“lenda” e “serán” en homenaxe a Antonio Fraguas Fraguas a quen se lle dedicou o Día
das Letras Galegas. O prazo de presentación rematou o 22 de febreiro do 2019 e
concedéronse un total de 61 distincións.
Referencias varias:
- ARCA, “A Estrada celebra mañá no teatro Principal a gala da Festa das Palabras”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Deza-A Estrada-O Sar”, 3 xuño 2019, p. 23.
Informa do acto no que se galardoará aos gañadores do VI Concurso de Mircopoemas e
Microrrelatos e que terá a Ledicia Costas como madriña.
II Certame Literario Concello de Bueu
Obxectivo Sensibilizar ao alumnado acerca da situación laboral das mulleres . A temática
dos traballos terá que reflectir a (des)igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
no traballo. Poderán participar no concurso o alumnado do último ciclo de Primaria da
ESO de Bueu. A modalidade literaria poderá ser microrrelato, poesía ou a realización dun
traballo biográfico sobre unha muller feminista e a súa vida,obra e momento histórico
social e cultural no que viviu. A forma de participación será de traballo individual ou en
grupo. Neste derradeiro suposto, o número de participantes non excederá de catro. Os
traballos presentaranse en soporte papel A4.Terán unha extensión máxima dunha páxina,
letra Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1,5. Na parte superior levará o título no
que se inspira o traballo presentado. Os autores non poderán presentar obras que estén en
Internet ou foran premiadas noutros concursos e publicadas en calquera medio gráfico ou
dixital, quedando eximido o CIM, de calquera conflito derivado da publicación ou
utilización indebida dos traballos presentados. As obras entregaranse no Centro de
Información ás Mulleres, de Luns a Venres en horario de 8:00 a 14:30 horas: CIM-Bueu,
Rúa de Eduardo Vincenti, 28 B, baixo. Os traballos presentaránse en sobre pechado. A
modalidade individual será o sobre B e a modalidade en grupo, sobre C. No reverso
deberán figurar os datos da persoa participante (nome, apelidos, curso, centro) e o título
da obra ou obras presentadas. O prazo de presentación de orixinais abrirase o 1 de febreiro
e rematará o 28 de febreiro. Os galardóns consisten nos seguintes premios: o primeiro
premio de Primaria, o primeiro premio de secundaria e o primeiro premio de grupos
consistirá nun robot educativo. A/s obra/s gañadora/s deste certame poderán ser
publicadas na páxina web do Concello, que se reserva o dereito de realizar e publicar un
compilatorio con todas as obras premiadas. O xurado estará formado por tres persoas
cualificadas para exercer esta función: a directora e mais a psicóloga do CIM e un/ha
profesioal entendido/a no tema. O xurado poderá declarar desertos ou compartidos algún
ou todos os premios, así como poderá outorgar mencións especiais se o considera
oportuno. Tamén estará facultado para interpretar as bases libremente. Na edición
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correspondente ao ano 2019, galardoouse a Laura Pérez González, de 6º de primaria do
CEIP Plurilingüe A Pedra, pola súa biografía de María Soto Landeira; a Raquel Martínez
Badea, de 2º da ESO do IES Johan Carballeira, polo seu poema “Bolboretas en xardíns
de araña”; e a Antía Novas Arribas, de 3º da ESO do IES Illa de Ons.
Referencias varias:
- M. G., “Bueu ya tiene diseño para la campaña de Educación non Sexista del año 2020”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, 5 marzo 2019, p. 19.
Recolle que no II Certame Literario, de entre as 58 obras presentadas, o xurado outorgou
mención especial a Laura Pérez González, pola súa biografía de Ana María Soto
Landeira; a Raquel Martínez Badea, pola poesía titulada “Bolboretas en xardíns de
araña”; e Antía Novas Arribas, pola biografía de Christine Pizán. Indica que os galardóns
se entregarán o 11 de marzo no Centro Social do Mar.
IX Concurso de creación literaria Concello de Betanzos
Certame organizado polo Concello de Betanzos coa intención de promover a escrita
creativa entre o alumnado de secundaria dos centros educativos do propio municipio.
Poderán participar todo o alumnado que estea a cursar ESO, FP ou Bacharelato (até os 18
anos) nos centros de Betanzos. Hai dúas modalidades (relato e poesía) e dúas categorías:
ESO e FP-Bacharelato. Os traballos serán inéditos, escritos en lingua galega e de temática
libre. Nesta edición de 2019, o prazo está aberto dende o 1 de abril ata o 10 de maio. O
xurado, na categoría de ESO, outorgou o primeiro premio a Iván Sanjurjo Cortés polo
relato Shirley Holmes e o caso do Pasatempo e o accésit a Sofía dos Santos Sánchez polo
relato Os tres días de Pontesampaio. Na categoría de bacharelato e ciclos formativos, o
primeiro premio foi para María Fernanda Fuentes Gonzaga polo relato Para aquel amor
e o accésit concedeuse a Daniel Lasús Vázquez pola composición lírica Sutura / Xirasois
de ferro / Últimos. Este ano, o xurado acordou deixar deserta a categoría aberta ao
entender que ningún dos textos presentados reunía os requisitos para resultar gañador.
Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Ver o apartado X.1. deste Informe.
VIII Concurso de Microrrelatos do Concello de Silleda
A Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Silleda convoca por primeira
vez no ano 2012 este certame, no marco do Plan de Dinamización Lingüística do
Concello, que recibiu unha subvención do goberno autonómico para levar a cabo
numerosas actividades que contemplan actuacións en varios eidos e entre diferentes
franxas de idade. As obras presentadas deben estar integramente feitas en lingua galega,
e poden concursar todas as persoas censadas en Silleda segundo dúas categorías: de seis
a doce anos (categoría A) e de trece anos en adiante (categoría B). Os microrrelatos non
poden superar os cincocentos caracteres de extensión a ordenador ou de cen palabras a
man, e a temática é libre. Deben presentarse no Concello, ou ben en rexistro ou ben a
1253

través do correo postal, impresos en DIN-A4 e firmados cun pseudónimo, acompañados
dun sobre pechado onde por fóra estea escrito o pseudónimo e no interior unha tarxeta
cos datos persoais. Os gañadores ou gañadoras de cada categoría recibirán como premio
unha tablet valorada en 100 euros e vales de compra de 20 euros para empregar en
comercios do municipio de Silleda. Ademais, se pertencen a algún centro educativo do
Concello de Silleda entregarase outro vale de 50 euros para mercar libros en galego para
o citado centro, en establecementos do municipio. A temática da edición do 2019 son as
redes sociais.
XIV Certame Cóntame un Conto do Concello de Negreira.
Poderán concorrer ao premio mozos e mozas galegas con idade entre os seis e os dezaoito
anos cun máximo dunha obra por autor. Deberán ser contos orixinais e inéditos, non
premiados noutros concursos e escritas en lingua galega. É preciso enviar unha copia dos
orixinais, escritos a máquina, a ordenador ou en formato dixital, cunha extensión máxima
de oito folios, escrito a dobre espazo con tipografía Times News Roman ou similar. Os
exemplares participantes deberán ser entregados na Delegación de Cultura e Deportes da
Casa de Cultura, 1.º andar, de Negreira, 15830, A Coruña. O prazo de presentación das
obras comeza o día 26 de marzo e remata o 10 de maio de 2019. Participarase segundo o
sistema de plica, engadindo sempre unha fotocopia do DNI do ou da participante.
Establécese un primeiro premio dotado con 200 euros, un segundo de 100 e un terceiro
de 50. A decisión do xurado farase pública o 15 de maio, facéndose a entrega de premios
no Auditorio do Centro Sociocultural ese mesmo día. O xurado estará formado por cinco
membros designados polo Concello de Negreira, sendo o Secretario unha persoa en
representación do Concello. Os premios outorgaranse por maioría de votos. O xurado
poderá eliminar por defecto de forma as obras presentadas que non se axusten ao disposto
nas bases, e poderán declarar deserto algún dos premios se non considerase suficiente a
calidade de algún dos contos. A decisión será inapelable. O Concello de Negreira terá
capacidade de decidir sobre calquera dúbida relacionada coa interpretación das bases,
tamén se reservará o dereito de publicación e exposición pública dos contos premiados.
Non se compromete a manter correspondencia cos participantes nin á devolución dos
traballos presentados.
Referencias varias:
- M. M., “Negreira va a premiar a los mejores relatos y pinturas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Comarca de Santiago-A Barcala-Xallas”, 29 marzo 2019, p. 30.
Informa da nova convocatoria do certame, cuxo prazo de recepción de obras está aberto
ata o 10 de maio. A decisión do xurado darase a coñecer o día 15, entregándose os
galardóns no auditorio da cidade.
Certame Coñece o teu Concello de La Voz de Galicia-Norte
Iniciativa de La Voz de Galicia en Compostela organiza o concurso “Coñece o teu
Concello, certame de redacción e debuxo para escolares”, na modalidade de relato curto
e pintura. No concurso poderán participar todas aquelas persoas con idades comprendidas
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nas diferentes categorías habilitadas en cada sección. establecerase un xurado composto
por diversas personalidades do mundo cultural e xornalistas de la voz de Galicia que
analizarán os traballos e as obras presentadas, resolvendo sobre os premiados.
Establécense dúas categorías, unha primeira ata os oito anos e unha segunda de nove a
doce, os debuxos deberán presentarse a cor ou en branco e negro nun folio tamaño DINA4. A redacción deberá contar cunha extensión máxima de tres mil caracteres ou folio
(DIN A-4) ben escrito a máquina ou no seu caso a man con letras o suficientemente
lexible, a súa redacción pode ser en galego ou en castelán. De nove a doce anos, o traballo
será unha redacción sobre calquera tema relacionado con Compostela ou calquera dos 24
concellos do ámbito da delegación de Santiago da Corporación Voz de Galicia (Ames, A
Baña, Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Brión, Dodro, Frades, Melide, Negreira, Ordes,
Oroso, Padrón, O Pino, Teo, Tordoia, Touro, Val do Dubra, Vedra, Rois, Santa Comba,
Santiso, Toques e Trazo). Ata os oito anos, o traballo será un debuxo igualmente sobre
calquera tema relacionado con Compostela ou calquera dos vinte catro concellos citados.
Os traballos, que deberán ser orixinais, incluirán no seu reverso o nome, idade, localidade
e un número de teléfono de contacto do autor. Os traballos remitiranse (ou entregarán en
man), na delegación de La Voz de Galicia, sita en Salgueiriños de Arriba, n.º 44 baixo,
15703 de Santiago. A participación no concurso supón a cesión en exclusiva polos autores
a La Voz de Galicia dos dereitos de explotación sobre os traballos, incluíndo os dereitos
de reprodución, recompilación en libro, transformación, distribución e comunicación
pública, para todo o mundo, polo máximo prazo de tempo recoñecido pola lei aos titulares
dos dereitos e por calquera medio ou soporte, incluído Internet. Estipúlanse un premio e
dous accésits por cada unha das categorías e que estarán compostos por un primeiro
premio consistente nunha Apple iPad mini 16GB 7,9”, dous accésits que consisten nunha
tablet Samsung e un ordenador portátil en cada unha das modalidades para os colexios
dos participantes. O xurado estará composto por persoas vinculadas estreitamente ao
mundo da cultura e da Corporación Voz de Galicia. Na categoría de redaccións, o
primeiro premio acadouno Carmen Varela Escorihuela, con Santiago, cidade dos
sentidos. Mariña Souto Pazó e Adriana Vila Fernández levaron os accésits.
Referencias varias:
- Álvarez E., “La ciudad de los niños: de Valle-Inclán a los fuegos, pasando por patos y
gárgolas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 28 xuño 2019, p. L6.
Recolle información sobre a entrega dos premios do certame “Coñece o teu concello”. Na
categoría de redaccións, o primeiro premio acadouno Carmen Varela Escorihuela, con
Santiago, cidade dos sentidos. Mariña Souto Pazó e Adriana Vila Fernández levaron os
accésits.
VII Certame de Relato Curto da Federación Provincial de ANPA (FANPA) de Centros
Públicos de Pontevedra
Certame convocado pola Federación Provincial de ANPA dos centros escolares públicos
de Pontevedra, que conta coa colaboración do Concello de Pontevedra, a Deputacíón de
Pontevedra, Kalandraka, Gadis, Diario de Pontevedra e NovaGalicia Banco. Os
obxectivos son fomentar a creatividade no alumnado, potenciar a expresión e
comprensión escrita, estimular o uso do galego nas familias, facilitar as posibilidades de
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publicación a novos creadores, apoiar os escritores noveis e crear un espazo común e
familiar para a creación literaria. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, non premiados
e de temática libre. Deberán estar escritos en lingua galega. Poderán presentarse todo o
alumnado dos centros públicos da provincia pontevedresa de primaria, secundaria e
bacharelato. Tamén poderán presentarse as persoas adultas que convivan con eles. Cada
autor ou autora só poderá presentar un relato que terá unha extensión mínima de
duascentas palabras e máxima de trescentas. Os relatos enviaranse ao enderezo
certame14@nontedurmas.org. Os premios son os mesmos para cada categoría: vale de
200 euros, un lote de libros de Kalandraka e unha lámina autenticada polo ilustrador Pablo
Otero. Os gañadores do certame foron Juan José Gil Zambrano na categoría de educación
primaria; Estela Muíños Gargamala, na categoría de secundaria; Lucía Álvarez Álvarez,
na categoría de bacharelato/FP; e María Teresa Iglesias Yugat, na categoría de adultos.
Referencias varias:
- Paula González Domínguez, “Unha historia inesperada”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 16 xullo 2019, p. 16.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Paula González Domínguez, titulado Unha
historia inesperada.
- Juan José Gil Zambrano, “Xan, punto e á parte”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 16 xullo 2019, p. 16.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Juan José Gil Zambrano, titulado Xan,
punto e á parte.
- Marta Pazos Castro, “Perdido”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 18
xullo 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Pazos Castro, titulado Perdido.
- Rafael Roger Moes González, “As aventuras de Miriam”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 18 xullo 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Rafael Roger Moes González, titulado As
aventuras de Miriam.
- Hugo Araújo López, “Unha morte evitable”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 18 xullo 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Hugo Araújo López, titulado Unha morte
evitable.
- Leire Bernárdez Prado, “Leila”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 18
xullo 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Leire Bernárdez Prado, titulado Leila.
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- Sira Bouzón Bouzón, “Treboada na noite”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 20 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Sira Bouzón Bouzón, titulado Treboada na
noite.
- María Bouzón Fernández, “Un dos meus soños”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 20 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Bouzón Fernández, titulado Un dos
meus soños.
- Pablo Brión Alvarado, “Murmurios”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 20 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pablo Brión Alvarado, titulado Murmurios.
- Christian Cabaleiro Otero, “O gardián do bosque”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 21 xullo 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Christian Cabaleiro Otero, titulado O
gardián do bosque.
- Iago Cabaleiro Pazos, “O meu irmán”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 21 xullo 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Iago Cabaleiro Pazos, titulado O meu irmán.
- Marina Cabral García, “Violín”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 22
xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marina Cabral García, titulado Violín.
- Iker Calvo Varela, “Mesopotamia”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
22 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Iker Calvo Varela, titulado Mesopotamia.
- Iris Collazo Cortegoso, “Xuntos para sempre”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 23 xullo 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Iris Collazo Cortegoso, titulado Xuntos
para sempre.
- Lucas Cortegoso Formigo, “O mordomo Gabriel”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 23 xullo 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lucas Cortegoso Formigo, titulado O
mordomo Gabriel.

1257

- Cristina Ling Costa Diz, “Eu, ti, el, ela...”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 24 xullo 2019, p. 25.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Cristina Ling Costa Diz, titulado Eu, ti, el,
ela....
- Artai Costas Fragueiro, “Brown”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
24 xullo 2019, p. 25.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Artai Costas Fragueiro, titulado Brown.
- Laura de la Osa Piñeiro, “Unha nova vida”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 25 xullo 2019, p. 18.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Laura de la Osa Piñeiro, titulado Unha nova
vida.
- Noa Delgado Durán, “A maxia das mates”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 25 xullo 2019, p. 18.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Noa Delgado Durán, titulado A maxia das
mates.
- Alicia Fernández Fernández, “Rosalía”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 26 xullo 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Alicia Fernández Fernández, titulado
Rosalía.
- Jorge Giráldez Zapatero, “Maldito viño”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 26 xullo 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Jorge Giráldez Zapatero, titulado Maldito
viño.
- Íker Gondar Poceiro, “Os mellores amigos”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 27 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Íker Gondar Poceiro, titulado Os mellores
amigos.
- Estela González Fernández, “O trasno dos cañotos”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 27 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Estela González Fernández, titulado O
trasno dos cañotos.
- Pedro Grosso Aybar, “A fábrica de nubes”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 28 xullo 2019, p. 21.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pedro Grosso Aybar, titulado A fábrica de
nubes.
- Ainhoa Guisande Fernández, “A miña historia”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 28 xullo 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ainhoa Guisande Fernández, titulado A
miña historia.
- Carla Herrero Suárez, “Amizade”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
29 xullo 2019, p. 13.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Carla Herrero Suárez, titulado Amizade.
- Alicia Leis Gómez, “Con ela ao fin do mundo”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 29 xullo 2019, p. 13.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Alicia Leis Gómez, titulado Con ela ao fin
do mundo.
- Noa López Fermoso, “A cor da túa imaxinación”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 30 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Noa López Fermoso, titulado A cor da túa
imaxinación.
- Mateo López Santiago, “Atrapado”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
30 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Mateo López Santiago, titulado Atrapado.
- Julia Lorenzo Portas, “Con contos dun lado para outro”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 31 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Julia Lorenzo Portas, titulado Con contos
dun lado para outro.
- Xiana Martínez Couñago, “A miña curta e bonita vida”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 31 xullo 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xiana Martínez Couñago, titulado A miña
curta e bonita vida.
- Yanet Méndez Gómez, “Ata que quedei sen chocolate”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 1 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Yanet Méndez Gómez, titulado Ata que
quedei sen chocolate.
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- Olalla Montilla Villar, “Mateo”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 1
agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Olalla Montilla Villar, titulado Mateo.
- Andrea Núñez Borregeiros, “Por que?”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 2 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Andrea Núñez Borregeiros, titulado Por
que?.
- Martiño Ojea Troncoso, “O corvo”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
2 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Martiño Ojea Troncoso, titulado O corvo.
- Xoel Pereiras Calvo, “Un sentimento”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 3 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xoel Pereiras Calvo, titulado Un
sentimento.
- Javier Portabales Acebedo, “A casa metálica”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 3 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Javier Portabales Acebedo, titulado A casa
metálica.
- Aarón Poza Filgueira, “Libro sen palabras”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 4 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Aarón Poza Filgueira, titulado Libro sen
palabras.
- Valentina Ríos Gandón, “Só letras e raias”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 4 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Valentina Ríos Gandón, titulado Só letras
e raias.
- Inés Ríos Monge, “Serei muda pero non esquecida”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 5 agosto 2019, p. 14.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Inés Ríos Monge, titulado Serei muda pero
non esquecida.
- Abril Rodríguez Cabral, “A nosa viaxe”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 5 agosto 2019, p. 14.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Abril Rodríguez Cabral, titulado A nosa
viaxe.
- Daniel Rodríguez Martínez, “Amor a primeira vista”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 6 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Daniel Rodríguez Martínez, titulado Amor
a primeira vista.
- Alberto Sánchez Guzmán, “Unha árbore solitaria”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 6 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Alberto Sánchez Guzmán, titulado Unha
árbore solitaria.
- Lois Sanmartín Valiño, “Vilanoite”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
7 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lois Sanmartín Valiño, titulado Vilanoite.
- Marcos Silva Rodríguez, “Estar en babia”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 7 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marcos Silva Rodríguez, titulado Estar en
babia.
- Xulia Teixeira Rey, “O país das palabras”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 8 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xulia Teixeira Rey, titulado O país das
palabras.
- Luís Trabazo Rey, “Caduca”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 8
agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xulia Teixeira Rey, titulado Caduca.
- Alicia Trincado Torres, “O poder da imaxinación”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 9 agosto 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Alicia Trincado Torres, titulado O poder
da imaxinación.
- Sofía Val Núñez, “A batalla de inventos”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 9 agosto 2019, p. 20.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Sofía Val Núñez, titulado A batalla de
inventos.
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- Miguel Varela Guzmán, “Maltrato”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
10 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Miguel Varela Guzmán, titulado Maltrato.
- Rebeca Vidal Mariño, “A miña grande adicción”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 10 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Rebeca Vidal Mariño, titulado A miña
grande adicción.
- Xiana Vilariño García, “A realidade de Alba”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 11 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Xiana Vilariño García, titulado A realidade
de Alba.
- Estela Muíños Gargamala, “O músico cego”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 11 agosto 2019, p. 23.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Estela Muíños Gargamala, titulado O
músico cego.
- María Calvar Giráldez, “Cando a luz non está...”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 12 agosto 2019, p. 15.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Calvar Giráldez, titulado Cando a
luz non está....
- Fátima Ezzahra Ibrahimi Barnossi, “O meu xirasol”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 12 agosto 2019, p. 15.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Fátima Ezzahra Ibrahimi Barnossi, titulado
O meu xirasol.
- Leire Gil Justo, “Eclipse lunar no teatro”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 13 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Leire Gil Justo, titulado Eclipse lunar no
teatro.
- Noelia González Lourenço, “Volve pronto”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 13 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Noelia González Lourenço, titulado Volve
pronto.
- Ainara Villanueva Núñez, “Pasos para escribir un libro aburrido”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 14 agosto 2019, p. 18.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ainara Villanueva Núñez, titulado Pasos
para escribir un libro aburrido.
- David Alján Lusquiños, “O panda”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
14 agosto 2019, p. 18.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por David Alján Lusquiños, titulado O panda.
- Nerea Almeida Nieves, “Outra”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 15
agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Nerea Almeida Nieves, titulado Outra.
- Ariadna Álvarez Ramírez, “Ela”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
15 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ariadna Álvarez Ramírez, titulado Ela.
- Jaime Blanco Fernández, “Moisés”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
17 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Jaime Blanco Fernández, titulado Moisés.
- Marcos Boullosa Álvarez, “O Danubio Azul”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 17 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Jaime Blanco Fernández, titulado O
Danubio Azul.
- Schihanna Romira Briceño Feijóo, “O superpoder do meu avó”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 18 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Schihanna Romira Briceño Feijóo, titulado
O superpoder do meu avó.
- Irene Candeira Noguerol, “Bágoas”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
18 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Irene Candeira Noguerol, titulado Bágoas.
- Nuria Costas Misa, “Océano de papel”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 19 agosto 2019, p. 13.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Nuria Costas Misa, titulado Océano de
papel.
- Paula Diz Parrondo, “Palabras”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 19
agosto 2019, p. 13.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Paula Diz Parrondo, titulado Palabras.
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- Paula Domínguez Barreiro, “Cemiterio de almas e esqueletos quebrados de pensamentos
e illas murchas”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 20 agosto 2019, p.
17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Paula Domínguez Barreiro, titulado
Cemiterio de almas e esqueletos quebrados de pensamentos e illas murchas.
- Héctor Dorribo Vázquez, “Un vello amigo”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 20 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Héctor Dorribo Vázquez, titulado Un vello
amigo.
- Clara Durán Sánchez, “A porta do espello”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 21 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Clara Durán Sánchez, titulado A porta do
espello.
- Valeria Estévez López, “Descoñecidos”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 21 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Valeria Estévez López, titulado
Descoñecidos.
- Pablo Gómez Muíños, “Dentro dos límites da miña vida”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 22 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Valeria Estévez López, titulado Dentro dos
límites da miña vida.
- Marta Muíños Gargamala, “A marca de ouro”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 22 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Muíños Gargamala, titulado A marca
de ouro.
- Lucía Pedreira Collazo, “2 de abril”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
23 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lucía Pedreira Collazo, titulado 2 de abril.
- Teo Redondo Lorenzo, “Descanso”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
23 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Teo Redondo Lorenzo, titulado Descanso.
- Luna Rodríguez Lojo, “Apatía”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 24
agosto 2019, p. 15.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Luna Rodríguez Lojo, titulado Apatía.
- Noelia Rosendo Acuña, “A cor do amor”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 24 agosto 2019, p. 15.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Noelia Rosendo Acuña, titulado A cor do
amor.
- Naira Sebastián Allocati, “O accidente”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 25 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Naira Sebastián Allocati, titulado O
accidente.
- Sara Usera Alonso, “Un pelo moi singular”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 25 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Sara Usera Alonso, titulado Un pelo moi
singular.
- Lucía Álvarez Álvarez, “A mudanza”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 26 agosto 2019, p. 11.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Lucía Álvarez Álvarez, titulado A mudanza.
- Mateo González Márquez, “Nostalxia”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 26 agosto 2019, p. 11.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Mateo González Márquez, titulado
Nostalxia.
- Anthuanet Marcia Malca Gamarra, “Sistematizada inconsciencia”, Diario de
Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 27 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Anthuanet Marcia Malca Gamarra, titulado
Sistematizada inconsciencia.
- Ainara Álvarez Ramirez, “O camiño”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 27 agosto 2019, p. 17.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Ainara Álvarez Ramirez, titulado O camiño.
- Ainara Álvarez Ramírez, “Ao meu carón”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 28 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Sánchez Sánchez, titulado Ao meu
carón.
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- Carmen Carbó Otero, “Novas”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 28
agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Sánchez Sánchez, titulado Novas.
- Brais Costas Fragueiro, “Et lux in tenebris lucet (E a luz doce nas tebras)”, Diario de
Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 29 agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Sánchez Sánchez, titulado Et lux in
tenebris lucet (E a luz doce nas tebras).
- Sara Faro Lubiáns, “Pum”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”, 29
agosto 2019, p. 19.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Marta Sánchez Sánchez, titulado Pum.
- Rubén Giráldez González, “Superseguros”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 30 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Rubén Giráldez González, titulado
Superseguros.
- Gustavo López Leyenda, “A verdadeira realidade”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 30 agosto 2019, p. 21.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Rubén Giráldez González, titulado A
verdadeira realidade.
- Francisco Javier Martínez Ventín, “Suído”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 31 agosto 2019, p. 14.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Francisco Javier Martínez Ventín, titulado
Suído.
- Naima Mera Villar, “Unha pelexa continua conmigo”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 31 agosto 2019, p. 14.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Naima Mera Villar, titulado Unha pelexa
continua conmigo.
- Andrea Prado Pereira, “Treboada de primavera”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 1 setembro 2019, p. 15.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Andrea Prado Pereira, titulado Treboada
de primavera.
- Verónica Silva Folgar, “A bela adormecida”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 1 setembro 2019, p. 15.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Verónica Silva Folgar, titulado A bela
adormecida.
- María Teresa Iglesias Yugat, “Horizonte con neboeiro”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 2 setembro 2019, p. 11.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Teresa Iglesias Yugat, titulado
Horizonte con neboeiro.
- María Fátima González Comesaña, “Muller da miña vida”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 2 setembro 2019, p. 11.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Fátima González Comesaña, titulado
Muller da miña vida.
- Pablo Nogueira Campo, “Disparo”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
3 setembro 2019, p. 43.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Pablo Nogueira Campo, titulado Disparo.
- Martiño Riera Rodríguez, “Canto dura un instante”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 3 setembro 2019, p. 43.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Martiño Riera Rodríguez, titulado Canto
dura un instante.
- María del Mar Caneda Estévez, “O señor Eduardo”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 4 setembro 2019, p. 46.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María del Mar Caneda Estévez, titulado O
señor Eduardo.
- Eva Castro Outeiriño, “Soidades”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
4 setembro 2019, p. 46.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Eva Castro Outeiriño, titulado Soidades.
- Manuel Cuervo Soto, “Ciberguerreiros”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 6 setembro 2019, p. 50.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Manuel Cuervo Soto, titulado
Ciberguerreiros.
- María Dios Fernández, “Non nos esquezamos dos comenzos”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 6 setembro 2019, p. 50.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Dios Fernández, titulado Non nos
esquezamos dos comenzos.
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- Tamara Fernández Amosa, “Agarda por min”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 7 setembro 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Tamara Fernández Amosa, titulado Agarda
por min.
- Antonio Ferrer Moreira, “Galefas”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
7 setembro 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Antonio Ferrer Moreira, titulado Galefas.
- Soledad García Riveiro, “De titanio e nácara”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 8 setembro 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Soledad García Riveiro, titulado De titanio
e nácara.
- M. Rosario Goldar Saavedra, “Chove”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato
Curto”, 8 setembro 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por M. Rosario Goldar Saavedra, titulado
Chove.
- Damián Guede Otero, “Os nosos”, Diario de Pontevedra, “d_verano”, “Relato Curto”,
9 setembro 2019, p. 26.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Damián Guede Otero, titulado Os nosos.
- Josefa Ortigueira Pérez, “O futuro de Sabela”, Diario de Pontevedra, “d_verano”,
“Relato Curto”, 9 setembro 2019, p. 26.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Josefa Ortigueira Pérez, titulado O futuro
de Sabela.
- Eduardo Rodríguez Saiz, “Botticelli como cómplice”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 10 setembro 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Eduardo Rodríguez Saiz, titulado Botticelli
como cómplice.
- Gabriel Romero de Ávila Cabezón, “Un amor vertedorio”, Diario de Pontevedra,
“d_verano”, “Relato Curto”, 10 setembro 2019, p. 42.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Eduardo Rodríguez Saiz, titulado Un amor
vertedorio.
- Óscar Sabín Fernández, “Perdín a cabeza”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Sociedad”, 11 setembro 2019, p. 46.
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Neste caso reprodúcese o relato realizado por Óscar Sabín Fernández, titulado Perdín a
cabeza.
- Beatriz Somoza Pires, “Sempre tarde”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Sociedad”, 12 setembro 2019, p. 58.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Beatriz Somoza Pires, titulado Sempre
tarde.
- Virginia Suárez Iglesias, “Déixome levar”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Sociedad”, 12 setembro 2019, p. 58.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Virginia Suárez Iglesias, titulado Déixome
levar.
- María Torres Barreiro, “Carme”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”, 12
setembro 2019, p. 58.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por María Torres Barreiro, titulado Carme.
- Faustino Ucha Alvariñas, “Semente”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Sociedad”,
12 setembro 2019, p. 58.
Neste caso reprodúcese o relato realizado por Faustino Ucha Alvariñas, titulado Semente.
Certame de Banda Deseñada Correlingua
Pode participar todo o alumnado de ESO e Bacharelato menor de 20 anos, de calquera
centro de Galiza. A participación no concurso será en grupo e o premio será para todo o
grupo, preferibelmente para unha aula completa (máximo vintecinco alumnas e alumnos).
O manifesto deberá estar de acordo cos obxectivos xenéricos do Correlingua, que son:
propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as
accións en prol dela. Sensibilizar a sociedade, a través da poboación infantil, da
importancia da defensa da lingua galega. Asociar a reflexión lingüística a actividades
colectivas, lúdicas, amenas e interdisciplinares. Contribuír a manter vivo o maior
patrimonio creado polas galegas e os galegos e implicar as xeracións máis novas no
cumprimento deste obxectivo. A extensión do manifesto será dun máximo de cincocentas
palabras e deberá desenvolver total ou parcialmente a idea do lema da edición 2019: o
galego é a fórmula, inspirado na necesidade de que o galego estea presente en todas as
materias do ensino, tamén nas do ámbito científico. Os centros deberán formalizar a
inscrición a través do formulario activo na páxina web: http://correlingua.gal/calendarioe-inscricions/inscricion-no-manifesto antes do día 1 de febreiro de 2019. Nesa inscrición
farase constar o número de persoas que compón o grupo e tamén a etapa educativa. O
texto do manifesto deberá ser enviado antes do 15 de febreiro de 2019 por correo
electrónico a correlingua@gmail.com ou por ordinario a: Correlingua, Avenida de Lugo,
2A, entresollado A, 15702- Santiago de Compostela. Deberase participar segundo o
sistema de plica, escollendo un pseudónimo que represente a todo o grupo. O xurado
estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros
non poderán ter relación cos centros escolares participantes e a decisión do xurado será
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inapelábel. O premio para o grupo gañador consistirá nunha viaxe e un diploma
acreditativo para o grupo que será entregado nun acto público. O traballo do grupo
gañador será lido en todas as festas finais do Correlingua 2019. Os traballos que non
resulten premiados poderán ser publicados na páxina web do Correlingua. Os traballos
participantes poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do
Correlingua. Para estes efectos as e os autores cederán os dereitos de reprodución á
organización do Correlingua. Distinguiuse ao alumnado de 5º de primaria do CPI Cabo
da Area, coa proposta Gallaecia.
Concurso de Relatos Curtos da Fundación Fernando Blanco de Lema
Creado en 2013 pola Fundación Fernando Blanco de Lema (Cee, A Coruña), coa
colaboración da Deputación Provincial da Coruña e da Estación de Servicio Bazarra. Este
concurso, centrado no tema da emigración, diríxese ao alumando dos centros escolares
dos concellos de Carnota, Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos,
Muxía, Vimianzo e Zas. Presentáronse un total de douscentos vinte e nove relatos, nas
dúas categorías: A (2º e 3º Ciclo de Primaria) e B (ESO), e os premios consisten nas dúas
categorías en 150 euros e un diploma para o primeiro premio; 100 euros e un diploma,
para o segundo; e 50 euros e un diploma para o terceiro premio. No 2019, non se
convocou.
XX Concurso de debuxo e relato da Filloa
Organizado pola comisión organizadora da MOEXMU (Mostra Exposición de
Muimenta), poden participar os estudantes de Educación Primaria e Secundaria de
calquera centro público ou privado dos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei,
Cospeito, Guitiriz, Meira, A Pastoriza, Rábade e Vilalba. Estabelécense tres categorías:
até os sete anos, de oito a once e de doce a dezaoito e hai tres premios por categoría
(gañador, finalista e semifinalista). O formato debe ser de dous folios como mínimo e
cinco como máximo, manuscritos ou mecanografados, por unha soa cara. Os traballos
deben entregarse sen asinar indicando no encabezamento o título e/ou lema adoptado polo
autor, xunto dun sobre cos datos persoais do autor, na Mostra Exposición de MuimentaMOEXMU (Asociación de Empresarios de Muimenta, Recinto Feiral “Manuel Vila
López”, s/n, Muimenta, 27377, Cospeito). O xurado estará formado polo presidente e un
membro da comisión organizadora da MOEXMU, o alcalde do Concello de Cospeito ou
un representante deste, un membro da xunta directiva da Asociación de Comerciantes,
Empresarios, Profesionais, Gandeiros e Autónomos de Muimenta; un representante da
Universidade de Santiago de Compostela, un empregado da entidade financieira
patrocinadora do concurso e dúas persoas independentes das anteditas organizacións. Na
edición correspondente ao ano 2019 os gañadores foron, en relato, Simón Lamas
(categoría de sete a nove anos), e María Gómez, José Pollán e Antía García (de dez a doce
anos); e por último, na categoría de trece a dezaoito, a gañadora foi Andrea Folgueira.
Referencias varias:
- M. M., “Abierto el plazo para participar en el concurso de dibujo y relato de la Festa da
Filloa”, El Progreso, “A Chaira”, 22 febreiro 2019, p. 20.
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Informa da convocatoria do certame e das bases.
- C. P. R., “El XX Concurso da Filloa de Muimenta premia los dibujos y relatos de 16
escolares”, El Progreso, “A Chaira”, 1 maio 2019, p. 22.
Faise eco da concesión dos premios concedidos no Concurso de Debuxo e Relato da
Filloa. Na modalidade de relato, destacaron as obras de Simón Lamas, na categoría de
sete a nove anos; a María Gómez, José Pollán e Aroa García, na de dez a doce; e a Andrea
Folgueira na categoría de trece a dezaoito anos.
Certame Francisco Añón de Poesía
Ver o apartado X.2. deste Informe.
II Premio de relatos curtos Historias de Mulleres
Certame organizado pola Asociación Barbantesa de Axuda e Solidariedade mais o
concello de Pobra do Caramiñal. Establécense, para o citado concurso dúas categorías:
unha xuvenil, dirixida a persoas de entre doce e dezaseis anos de idade; e outra adulta,
para persoas de dezaseis a trinta e cinco anos de idade. (Terase en conta a idade no último
día do prazo de presentación) Os traballos realizaranse en galego, orixinais e inéditos,
cunha extensión máxima de mil palabras (sen incluír o título) e cunha temática que trate
sobre a violencia, en todas as súas expresións, exercida sobre as mulleres; a igualdade
entre mulleres e homes; as súas liberdades e diversidades sexuais e todo aquilo
relacionado coa temática. Lugar de Presentación: Os traballo serán enviados á Asociación
Barbancesa de Axuda e Solidariedade (A.B.A.S.), ao seu enderezo electrónico
coordinador.abas.asoc@gmail.com Nun documento, en formato PDF, enviarase o citado
traballo, que virá asinado cun pseudónimo ou alcume (deste xeito garántese que o xurado
descoñeza a autoría), noutro documento, en formato PDF ou Word, achegarase: nome do
traballo, nome e apelidos, documento de identidade, data de nacemento, enderezo
electrónico, enderezo postal e teléfono. Recibirase confirmación. O xurado estará
formado por catro persoas con coñecementos na materia de xénero e na literatura. Será
competente para resolver aquelas cuestións que non estean recollidas nas bases. Os
premios serán os seguintes: na categoría adulta: un primeiro premio dun vale por valor de
150 euros nos comercios de Pobra do Caramiñal mais un lote de libros da Fundación
Barrié e segundo premio de 50 euros nos comercios de Pobra do Caramiñal mais un lote
de libros de Rinoceronte Editora e outro da Fundación Barrié. Na categoría xuvenil un
primeiro premio dun vale de 80 euros nos comercios de Pobra do Caramiñal mais un lote
de libros da Fundación Barrié e un segundo premio de 40 euros nos comercios de Pobra
do Caramiñal mais lote de libros da Fundación Barrié. As persoas que presenten traballos
a este concurso, declaran ser responsábeis da autoría e orixinalidade dos mesmos.
A.B.A.S. e/ou o Concello de Pobra do Caramiñal, resérvanse o dereito á publicación e
difusión dos traballos.
Referencias varias:
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- Cibrán Canedo, “Concurso de relatos en A Pobra”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 20 outubro 2019, p. 36.
Informa da convocatoria do segundo concurso de relatos curtos Historias de Mulleres e
das súas bases.
XII Certame literario IES Ferrol Vello
Co obxectivo de estimular a creación literaria e fomentar a súa difusión entre a mocidade,
os Departamentos de Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés e Francés do IES Ferrol
Vello, convocan esta certame dirixido ao alumnado do IES Ferrol Vello e de 3º ciclo de
Primaria dos centros adscritos CEIP Cruceiro de Canido e San Rosendo. Estabelecéronse
tres categorías: A (5º e 6º de Primaria), B (1º e 2º de ESO) e C (3ºe 4º de ESO) e dúas
modalidades (Poesía e Relato Curto). Na modalidade de poesía debían presentarse dous
poemas como mínimo, con tema e forma libres, e na modalidade de relato curto, a
extensión máxima foi de tres folios impresos ou cinco manuscritos. Os traballos debían
estar escritos en lingua castelá, galega, inglesa ou francesa, ser orixinais e inéditos e
entregarse baixo lema ou pseudónimo, xunto cun sobre cos datos persoais do autor.
Concédense dous galardóns en cada categoría que consisten nun cheque regalo por valor
de 60 euros en material deportivo/roupa e un libro, o primeio premio; un cheque regalo
por valor de 30 euros en material deportivo/roupa e un libro, o segundo premio; e os
galardóns dos accésits son un cheque regalo por valor de 20 euros en material
deportivo/roupa e un libro. Na edición correspondente ao 2019, en galego, distinguise na
categoría A a Martín Rivas Dopico, por A canción bonita, e concedéronse accésits a Marta
López Ramos, Mateo Barrio Villamarín e Mónica Blano Fernández. Na categoría B,
premiouse a Julia Álvarez Rubido, por Areas de cores e outorgouse accésit a Candela
Leivas Roca, por Sopa de pedras. Na categoría C, o premio foi para Marta Garay Rey,
por Escintileos e outorgouse un accésit a Sofía González Ferreira, por O camiño.
XIV Certame literario IES Sanxenxo
Co obxectivo de fomentar a creatividade literaria e animar a ler e a escribir, o IES de
Sanxenxo, a través da biblioteca do centro e en colaboración cos departamentos de galego,
castelán, plástica e normalización lingüística convoca este certame. O traballo pode estar
escrito en lingua galega ou castelá e en prosa ou verso, cunha extensión dun folio a dobre
cara. Existen catro categorías: A (3º ciclo de Primaria), B (1º ciclo de ESO); C (2º ciclo
de ESO) e D (Bacharelato) e dous premios de 50 euros e 30 en cada categoría, mediante
vales canxeábeis nas librarías. Na edición correspondente ao 2019, os gañadores danse a
coñecer o 13 de xuño.
Certame Artístico-literario Intercentros. Concello de Ames
Convocado polo Concello de Ames e dirixido ao alumnado do segundo e terceiro ciclo
de educación Primaria dos colexios do ámbito municipal, este certame pretende valorizar
e fomentar o uso da lingua galega. Poden presentarse individualmente ou por equipos. As
modalidades son poesía e narrativa e hai dúas categorías: 1º categoría son 3º e 4º de
Primaria, e 2º categoría 5º e 6º de Primaria. Os galardóns consisten en 100 euros para os
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primeiros premios, 80 para os segundos e 50 para cada un dos terceiros gañadores das
dúas categorías. Na edición de 2019, na modalidade de poesía, na primeira categoría, o
premio foi para José Miguel Vargas Sánchez, por Quedarme contigo; o segundo, para
Nicolás Nieto Villa, por Abominábel tempo; e o terceiro, para Noa de Blas Sánchez, por
Bágoas. Na segunda categoría acadou o primeiro premio Alicia López Besteiro, por Imos
cara a ningures; o segundo, Ana Lorenzo Blanco; e o terceiro, Manuel Monteagudo
Fernández, por Espirche (adicado a ela). Na terceira categoría, fíxose co galardón Xián
Naia Sánchez, por Cousa que non esqueces; seguido de Arancha Nogueira, por Crac; e
Martiño Maseda Lozano, por O sabor acedo das estacións. Na modalidade de narrativa,
na primeira categoría premiouse a Adriana Orozo Fitzsimonns, por Obsesión; seguida de
Sofía Álvarez Castro, por Soños que nunca tiven; e José Miguel Vargas Sánchez, por
Temblores. Na segunda categoría, o primeiro premio foi para Mariña Maceiras Segovia,
por Tambo; o segundo, para Iria Sánchez del Río, por O vestido vermello; e o terceiro,
para Daniel Souto Pazó, por O seu destino. Na terceira categoría, venceu María Cristina
Rey Vázquez, por O monolito; seguida por Heriberto José Villar Patiño, por A dama e o
dragón; e Xosé Alfredo Naz Fernández, por Coraçao.
Referencias varias:
- M. M., “Final do debate con maioría de equipos de Área e fallo de premios literarios
amesáns”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago”, “ A
Barcala”, “Xallas”, 11 maio 2019, p. 31.
Informa dos premios recibidos na décima edición do Certame Artístico Literario
Intercentros e do décimo sexto Certame Literario do Concello de Ames. Na categoría
literaria, quedou na primeira posición das diferentes categorías José Miguel Vargas,
Alicia López, Xián Naia, Adriana Oroza, Mariña Maceiras e María Cristina Rey.
Premios Irmandade do Libro
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premios Día do Libro, Letras Galegas e Nadal
Son moitos os concellos, colexios (APAS), asociacións, centros culturais e comerciais
etc., que, por medio das súas bibliotecas, concellarías de cultura, aulas de normalización,
gabinetes e ámbitos culturais convocaron premios para animar a xente nova e adulta a
participar con motivo do Nadal e do Día das Letras Galegas, ben con relatos,
microrrelatos, redaccións, poesías ou debuxos, como é o caso dos concellos de Ames, A
Pontenova, Baiona, Begonte, Carnota, Marín, Melide, Monforte, Negreira, Ordes, Oroso,
Outeiro de Rei, Rois, Santa Comba, Sarria, Sober, Soutomaior, Taboada,Vedra, Vilalba,
Camariñas e Xermade; de empresas como Feiraco; de asociacións como as ANPAS de
Catoira, Valga e Pontecesures, a ANPA do colexio Apóstol Santiago, a Coordinadora
Comarcal Terras do Umia (integrada polos equipos de dinamización dos centros
educativos de Barro, Caldas, Curtis, Moraña e Portas), a Asociación Cultural Andarela
de Sanxenxo, a Asociación Cultural de Santomé (Marín), a Asociación Falcatrueiros, o
Liceo Casino de Tui, a Obra Social de Novacaixagalicia e a Biblioteca Provincial de
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Lugo; e centros de ensino como o colexio Compañía de María e o CEIP A Carballeira
(Lourizán).
Referencias varias:
- R. de R., “Villar Janeiro pide cuidar el ‘paraíso’ cervantego”, El Progreso, “Comarcas”,
24 abril 2019, p. 10.
Recolle os premiados no concurso: Joel Pérez, por Blas, na categoría infantil; Erika
Digón, por A raíña do pelo corazón e Sandra Fernández, por A bruxa non atopaba bruxo,
nas categorías do primeiro e o segundo ciclo de primaria; e, no terceiro ciclo, Alejandra
Orozco, por Un coñecido descoñecido.
- J. M., “Camariñas organiza unha gala para premiar a creatividade literaria dos seus
estudantes”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 16 maio 2019,
p. 34.
Indica que o Concello de Camariñas organiza unha gala para facer entrega dos premios
aos mellores textos literarios do Concurso Letras Galegas. Repartiranse máis de 700 euros
en premios e todos os galardoados recibirán un libro en galego
- Rubén Balmaseda, “Entrega de premios de dibujo y narrativa en la Biblioteca Nodal”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 19 xuño 2019, p. 14.
Faise eco da entrega de premios na Biblioteca Pública Nodal.
- R. B., “La Biblioteca convoca su tradicional premio de poesía navideña”, El Progreso,
“Lugo”, “Mira Lugo”, 25 novembro 2019, p. 10.
Informa da convocatoria para o concurso de poesía de Nadal en galego da Biblioteca
Nodal, aberta ata o 21 de decembro. Asemade, informa das tres categorías: ata oito anos,
de nova a once de doce a dezaseis.
III Concurso Contádenos o voso Día das Letras da RAG
Primavera das Letras abre un espazo de participación para que os centros escolares de
toda Galicia nos relaten como celebran o 17 de maio. O obxectivo é promover e festexar
as Letras durante toda a primavera. Entre todos os participantes sortéanse como agasallo
varios lotes de libros. As escolas recibirán un diploma acreditando a súa participación.
Nesta edición, cada centro poderá participar co proxecto ou proxectos desenvolvidos
arredor de Carlos Casares que desexe, tanto con aqueles que poidan implicar o conxunto
da comunidade escolar coma con outros de aula, curso, etapa etc. Os colexios deben
enviar as ligazóns correspondentes a estas iniciativas ao correo electrónico
contacto@primaveradasletras.gal. Se non contan con páxina web ou blog, poden remitir
o material a este mesmo enderezo electrónico. O certame “Contádenos o voso Día das
Letras” está aberto a todos os centros escolares de Galicia. O alumnado deberá
desenvolver algunha actividade relacionada coa autora homenaxeada no Día das Letras
Galegas. Establécense dúas categorías: infantil e primaria. Cada centro poderá participar
co proxecto ou proxectos que desexe, tanto con aqueles que poidan implicar o conxunto
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da comunidade escolar coma con outros de aula, curso, etapa etc. Os responsábeis de cada
proxecto amosarán na páxina web do seu centro, ou nun espazo virtual similar (bitácora
da aula ou da biblioteca, canle de Youtube do colexio…) a actividade/s ou iniciativa/s
realizada/s: contos, poesías, carteis, cancións, audios, vídeos… Os centros deben enviar
a/s ligazón/s correspondentes á/s súa/s iniciativa/s ao correo electrónico
contacto@primaveradasletras.gal. Se non contan con páxina web ou blog, poden remitir
o material a este mesmo enderezo. No asunto deberá indicarse “Certame Contádenos o
voso Día das Letras” e o nome do centro. As iniciativas recibidas incluiranse nun espazo
especial da páxina web de Primavera das Letras. Na edición de 2017 resultaron premiados
o centro Antonio Fernández López de Oural (Sarria), o centro de infantil e primaria do
Carballal (Marín), o Carlos Casares de Vilariño (Nigrán), o Plurilingüe Os Casais (Fene)
e o Colexio Rural Agrupado Amencer (Ribadavia). O concurso da Real Academia Galega
dirixido aos centros educativos de infantil e primaria nesta terceira edición de 2019
premiou os proxectos dos CEIP de San Roque de Darbo (Cangas) e da Ponte do Porto
(Camariñas) e do CPI de Bembibre (Val do Dubra).
Referencias varias:
- C. Estévez, “Ilusión dos nenos de Dubra e Camariñas co premio da RAG”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 16 outubro 2019, p. 35.
Recolle o acto de entrega de galardóns do concurso Contádenos o Voso Día das Letras e
os premiados: o CPI de Bembibre e o CEIP Ponte do Porto.
- Patricia Calveiro, “De Bembibre a la RAG”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“A la última”, 16 outubro 2019, contracuberta.
Informa da asistencia dos alumnos do CPI de Bembrive á gala de entrega de premios da
Real Academia Galega.
Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas EGAP
Como un máis dos actos que a Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
organiza para honrar as letras galegas e a Antón Fraguas Fraguas convócase, un ano máis,
o premio de literatura infantil e xuvenil co obxecto de que os nenos e nenas galegos teñan
a oportunidade de demostrar a súa capacidade para redactar en lingua galega e de exercitar
a súa imaxinación para concibir historias e desenvolver as súas habilidades neste idioma.
Poderán optar aos premios os nenos e nenas galegos con idades comprendidas entre estas
dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. A idade estará referida á data de
finalización do prazo de presentación de traballos. Os contos deberán redactarse en lingua
galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán
ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio,
con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12 e cunha extensión mínima dun folio
e máxima de cinco. En cada categoría existirán tres premios en metálico coa dotación
económica de 250, 200 e 150 euros respectivamente. As solicitudes presentaranse
preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñíbel na sede
electrónica da Xunta de Galicia (PR775A). Opcionalmente, poderanse presentar as
solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común. No ano 2019 os gañadores na
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categoría de 9 a 11 anos foron Shaila Pintos Lorenzo por A nena raposante (1º premio),
Arias Marcal Sueiros por Os mestres (2º premio) e Mateo Fernández Vázquez por A
camisa (3º premio). Na categoría de 12 a 14 resultaron premiados Aroa Fernández
Álvarez por O misterio de Noah (1º premio), Mencía Jorge Cabaleiro por A muiñeira,
perigo de extinción (2º premio) e Jimena González-Lojo Lamas por Terra II (3º premio).
II Concurso Literario Mar de Letras
O IES Francisco Asorey de Cambados, co Patrocinio do Concello de Cambados, convoca
o Concurso Literario “Cambados Mar de Letras”. Dirixido ao alumnado dos centros
educativos de Galicia, que estean cursando estudos de Secundaria, Bacharelato e Ciclos
Formativos, e sempre que non superen os vinte anos de idade. As modalidades ás que se
poden presentar textos son poesía, cunha extensión máxima de cen versos, nun único ou
varios poemas, de tema e forma libres e relato curto, cunha extensión comprendida entre
tres e seis folios, de tema libre, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara. As
obras deberán ser orixinais, inéditas e escritas en Lingua Galega, segundo a normativa
ortográfica vixente. Deberán enviarse catro copias en papel, e unha en formato dixital
(Word, PDF, OpenOffice) nun CD ou nun Pendrive. Neles figurará o título e a plica, ou
pseudónimo, do autor. Os orixinais virán acompañados dun sobre pechado onde figurarán
os seguintes datos: nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono, correo electrónico,
fotocopia do documento de identidade, sinalando o centro no que realiza os seus estudos
e o curso no que está matriculado. No sobre exterior figurará só o nome da obra e a plica.
E serán enviados a: Primeiro concurso literario “Cambados Mar de Letras”, IES Francisco
Asorey, rúa Os Caeiros, n.º 25, Cambados, Pontevedra. O prazo de inscrición fica aberto
dende o 17 de Maio do 2018 ata 10 de Outubro de 2018. Concederanse 2 premios en cada
modalidade, dotados con 250 euros o 1º premio e 125 euros o accésit, e figura
conmemorativa. Poderían ser recomendadas para a súa publicación, algunha outra obra
se así o ditaminara o xurado, pero en todo caso sen dotación económica. Os premios
poderán ser declarados desertos. As obras premiadas e as seleccionadas, serán publicadas
nun libro editado polo IES Asorey e o Concello de Cambados, na colección Edicións do
Serrido. Os autores recibirán exemplares do mesmo. O xurado estará formado por
profesores e escritores de recoñecido prestixio, e a súa composición será dada a coñecer
con anterioridade ao fallo. A decisión do xurado é inapelable. A entrega de premios aos
autores galardoados, que deberán estar presentes, terá lugar no Concello de Cambados, o
vindeiro 9 de novembro de 2019, declarado como Día do Poeta Ramón Cabanillas.
Referencias varias:
- L. R., “El Asorey convoca el segundo certamen literario ‘Mar de Letras’ dotado con 750
euros”, Diario de Arousa, “Cambados”, 23 maio 2019, p. 8.
Informa da convocatoria da segunda entrega do certame literario e explica as bases de
participación. Lembra que na primeira edición participaron un total de trinta e dúas obras.
VIII Certame de Banda Deseñada de Mesía

1276

Concurso convocado dende 2012 polo Concello de Mesía (A Coruña) e o CPI de Xanceda
para conmemorar o Día das Letras Galegas. Poderá concorrer o alumnado de todos os
centros educativos deste concello cunha creación individual de dúas páxinas e temática
libre que se axuste ao modelo que deben recoller nos centros educativos ou na Casa da
Cultura. As creacións entregaranse nos propios centros educativos, acompañadas dun
título e alí asignaráselle un número. O xurado está composto pola Comisión de Biblioteca
do Consello Escolar do CPI de Xanceda e presidido por un ilustrador galego, quen
colabora co certame e ilustrou o cartel promocional. Valorarase o uso correcto e creativo
da lingua, a orixinalidade, a lexibilidade, a presentación, e a historia. En cada categoría
dos niveis de ensino concederanse tres premios e dúas mencións especiais (unha para a
creación máis valorada no blogue e outra para a mellor que teña como tema a figura á que
se dedica nesa edición o Día das Letras Galegas) e os galardóns entregaranse na Semana
das Letras Galegas.s. Na edición do ano 2019, premiouse a Adrián Gómez Rodríguez
(EEI Olas) e Enara Seoane Moar (EEI Visantoña). Do CPIde Xanceda premiousea Hugo
Tarela Rodríguez (educación infantil), Leire García Mirás (1º e 2º de educación primaria),
Naya García Mirás (3º e 4º de educación primaria), Sara Martínez Quindimil (5º e 6º de
educación primaria) e Natalia Vieites Paz (ESO).
XLVII Certame Literario Minerva. Colexio Peleteiro de Santiago
Certame convocado polo Colexio Manuel Peleteiro de Santiago dende o ano 1972 e
conseguido por escritores consolidados hoxe en día como Lois Diéguez, Ánxeles Penas,
Darío Xohán Cabana, Anxo Rei Ballesteros, Suso de Toro ou Xabier Queipo. Nel pode
participar o alumnado de segundo ciclo da Educación Secundaria Obrigatoria e de
Bacharelato, que curse os seus estudos en centros de Galicia e non teña cumpridos os
vinte anos o 31 de decembro do ano en curso. Os traballos deben ser orixinais e inéditos,
escritos en lingua galega e poden concorrer nas seguintes modalidades: poesía (un
conxunto de tres poemas, de tema e formas libres) e narración (de tema libre e dunha
extensión máxima de seis folios, mecanografados a dobre espazo). Envíanse cinco
exemplares, con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado no que figuren os datos
do autor, e deben vir selados polo Seminario de Galego para acreditar a súa condición de
alumno ou alumna do centro. No exterior do sobre deben figurar o pseudónimo ou lema
e o título da obra e deben remitirse ao Certame Literario Minerva (Colexio M. Peleteiro,
San Pedro de Mezonzo, n.º 27, 15701 Santiago de Compostela). Concédense tres
galardóns en cada unha das dúas modalidades, de 750, 450 e 300 euros respectivamente,
medalla de prata conmemorativa do certame e publicación das obras galardoadas nun
libro editado polo centro que convoca o certame. O xurado, que está constituído por
escritores e profesorado de lingua ou literatura de distintos centros de Galicia, dá a
coñecer o seu ditame nos medios de comunicación e a entrega de premios celébrase no
decorrer dun acto literario organizado no centro educativo. Durante o acto, os galardoados
deben ler a súa obra total ou parcialmente. Na edición correspondente ao ano 2019, os
galardóns foron para Helena Goméz Villanueva na categoría de narración e para David
Obelleiro Prado na categoría de poesía. Recibiron tamén galardóns David Sánchez
Rodríguez, Alba Guzmán Falcón, Lorena Fernández Iglesias e Paula Varela Díaz.
Concedéronse accésits para Iago Fraga Vilas, Daniel Fernández Artiaga, Héctor
Garabatos Vilas, Fabián Niño Hernández, Elena García Ortigueira e Jonathan Costas
Dieste.
Referencias varias:
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- Nacho H, Menéndez, “Un talento literario en ciernes”, El Progreso, “Lugo”, 16 marzo
2019, p. 15.
Conversa con Paula Varela, terceiro premio de poesía do certame literario Minerva, con
Introspección.
- S. Cuíña, “Cerimonia de entrega dos galardóns Minerva do Colexio Manuel Peleteiro”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 9 abril 2019, p. 27.
Informa do acto de entrega de premios que terá lugar o 11 de abril no Colexio Manuel
Peleteiro, na que intervirá como mantedor Luís Alonso Girgado. Indica que, na
modalidade de narración, o primeiro premio foi para Helena Gómez Villnaueva; o
segundo, para David Sánchez Rodríguez; e, o terceiro, para Alba Guzmán Falcón. O
primeiro accésit reaceu en Iago Fraga Vilas. Na categoría de poesía, o primeiro premio
levouno David Obelleiro Prado; o segundo, Lorena Fernández Iglesias; e, o teceiro foi
para Paula Varela Díaz. O primeiro accésit na modalidade de poesía foi para Fabián Niño
Hernández.
- Ana Iglesias, “Amor por la literatura en Peleteiro”, El Correo Gallego, “Santiago”, 12
abril 2019, p. 27.
Informa do acto de entrega dos Premios Literarios Minerva. No acto, actuou como
mantedor Luis Alonso Girgado. Os galardóns foron para Helena Goméz Villanueva na
categoría de narración e para David Obelleiro Prado na categoría de poesía. Recibiron
tamén galardóns David Sánchez Rodríguez, Alba Guzmán Falcón, Lorena Fernández
Iglesias e Paula Varela Díaz. Concedéronse accésits para Iago Fraga Vilas, Daniel
Fernández Artiaga, Héctor Garabatos Vilas, Fabián Niño Hernández, Elena García
Ortigueira e Jonathan Costas Dieste.
- Montse García, “A canteira literaria emerxe nos Premios Minerva”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 12 abril 2019,
p. L9.
Faise eco do acto de entrega do certame, no que os doce distinguidos leron fragmentos da
súa obra. Explica que este ano concorreron 132 traballos: 76 na modalidade de narrativa
e 56 de poesía. Lista tamén os gañadores do certame.
- Ana Iglesias, “Peleteiro convoca la 48 edición de sus Premios Minerva”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 16 outubro 2019, p. 25.
Informa da convocatoria da edición número 48 dos Premios Minerva e das súas bases.
XVIII Premios Muralla de Lugo de Debuxo e Redacción Infantís
Co motivo do aniversario da concesión do título de Patrimonio da Humanidade a favor
do monumento, a Xunta de Galicia, o Excmo. Concello de Lugo, a Vicepresidencia
Primeira da Excma. Deputación Provincial de Lugo, a Universidade de Santiago de
Compostela, Telelugo e El Progreso, convocan estes premios dirixidos a nenas e nenos
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até doce anos de idade. A temática debe referirse á muralla romana de Lugo, a paz, a
solidariedade e o respecto ao medio ambiente ou todos aqueles valores que contribúan
manifestamente á concordia, á convivencia e o entendemento entre os pobos do mundo,
sendo referencia obrigatoria a Muralla Romana de Lugo. O autor pode presentar un
máximo de dous traballos por categoría (debuxo, cun formato que non supere o 30x30
cm.; e relato que non supere os tres folios DIN-A4)e debe remitilos nun sobre cos seus
datos persoais, incluído o teléfono de contacto, ao diario El Progreso (Rúa Puro Cora, n.º
3, 27002 Lugo). Poden estar escritos tanto en galego como en castelán. No ano 2019
convocouse unha nova edición do certame.
V Certame de microrrelatos No noso grupo conseguímolo
Convócase o V Concurso de Microrrelatos Xuvenil co que a Rede de Escolas de Amnistía
Internacional Vigo busca cambiar actitudes sobre o acoso escolar, concienciando á
sociedade sobre o problema e dando a coñecer os medios cos que se conta para loitar
contra el. O tema do concurso está en relación co estudo que o investigador de Amnistía
Internacional Koldo Casla realizou o pasado ano 2018 e que tivo en conta aos centros
galegos dun xeito moi especial. O título do concurso “No noso grupo conseguímolo” e
pretende considerar tanto o problema como as súas posíbeis solucións. O contido do texto
deberá estar centrado neste tema e ter en conta os puntos de vista de todas as persoas, da
sociedade en xeral e da comunidade escolar en particular, que sofren a violencia,
presénciana, traballan para erradicala, ou incluso o das persoas que a exercen e poden
atopar aquí unha motivación para abandonar a súa actitude. O microrrelato, que deberá
ser orixinal ou inédito, terá unha extensión máxima de duascentas cincuenta palabras e
pode redactarse en galego ou en castelán. O concurso vai dirixido a estudantes de centros
de Ensino Secundario da provincia de Pontevedra. Haberá dúas categorías, 14 a 16 anos
e 17 a 21 anos. O prazo para enviar os relatos será dende o 4 de febreiro ata o 8 de marzo
de 2019. Remitiranse a través do formulario web na páxina de Amnistía Internacional do
grupo de Vigo. Poderán participar no concurso calquera persoa maior de catorce anos
matriculada nun instituto de Ensino Secundario da Provincia de Pontevedra. No caso de
participantes menores de idade deberán estar acompañados de calquera persoa que ostente
a súa tutela legal no momento de aceptar as bases. Cada autor ou autora poderá presentar
un máximo dun microrrelato. As persoas participantes cederán gratuitamente a Amnistía
Internacional os dereitos editoriais de reprodución, distribución, comunicación pública en
calquera soporte e polo período máximo que permita a lexislación. No certame
establécense dúas modalidades con dúas categorías determinadas segundo a idade. A
primeira modalidade premiará aos tres microrrelatos mellor valorados polo xurado, o
premio consiste nun lote de libros e, no caso do primeiro premiado, unha escultura de
bronce da artista Cuqui Piñeiro. A segunda modalidade premiará aos tres microrrelatos
máis populares votados a través da páxina de Facebook de Amnistía Internacional grupo
de Vigo e o premio consistirá nun lote de libros e, no caso do primeiro premiado, un
medallón de bronce elaborado pola artista Cuqui Piñeiro. Os gañadores foron Laura
Santos Bouzas, por elección do xurado, e Andrea Paz Estévez, por votación popular na
páxina de Facebook.
Referencias varias:
- S. S., “Dos ribeirenseses ganaron el concurso de microrrelatos sobre el acoso escolar”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 10 abril 2019, p. 34.
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Informa dos gañadores do concurso: Laura Santos Bouzas por elección do xurado e
Andrea Paz Estévez por votación popular na páxina de Facebook.
Concurso de relato curto Novos Talentos de Coca-Cola
Organízao a Fundación Coca-Cola para fomentar a escritura creativa entre os escolares
de 2º ESO e conta co apoio institucional da Consellaría de Educación da Xunta de Galicia.
Consta de dúas modalidades: relato curto e vídeo-relato, e dunha convocatoria a nivel
estatal en castelán e diferentes edicións do concurso a nivel autonómico, apostando polas
distintas linguas oficiais (galego, éuscaro e catalán). A edición en galego ten varias fases:
unha fase escolar, na que o docente seleccionou os alumnos que representan o centro
escolar na fase provincial, celebrada no mes de abril nas principais cidades galegas, na
que se escollen seis participantes, que reciben un obsequio e un lote de artigos marca
Coca-Cola. Posteriormente, na fase autonómica participan o relato gañador de cada sector
provincial que recibe unha viaxe de carácter cultural e de ocio, e na fase nacional
participan os dezasete finalistas e un xurado estatal selecciona os seis mellores relatos,
dos que sae o relato gañador. Os participantes teñen que escribir un relato curto en menos
de dúas horas a partir de seis palabras que deben incluír no traballo, dunha extensión
máxima de dúas follas. Na presente edición, correspondente ao 2019, participaron 300
estudantes, que tiveron que empregar nos seus relatos as palabras propostas pola
organización do certame: saudade”, “solpor”, “beizos”, “fervenza”, “mergullar” e
“acariñar”. Paula Dios do Campo foi a finalista galega nesta edición.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Derroche de creatividad”, El Progreso, “Lugo”, 16 marzo 2019, p. 13.
Apunta que 300 estudantes participaron o día anterior no relato Coca-Cola “Novos
talentos de relato curto”.
- L. R., “Case trescentos alumnos galegos participan no concurso de relato curto de CocaCola”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 marzo 2019, p. 38.
Informa da participación na edición do concurso, no que os participantes tiveron que usar
caro das seis palabras que lles foron propostas: “saudade”, “solpor”, “beizos”, “fervenza”,
“mergullar” e “acariñar”.
- Luis Seoane, “Más de 10.000 alumnos en el concurso de Coca Cola”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 20 marzo 2019, p. 39.
Informa da convocatoria do concurso de relato curto que impulsa a Fundación Coca-Cola
e indica que se puxeron a disposición de profesores e estudantes ferramentas para preparar
a proba escrita.
- M. G. M., “Filología acoge la final coruñesa del concurso juvenil de Coca-Cola de relato
corto”, Diario de Arousa/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 23 marzo 2019, p. 36.
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Sinala que se celebrou a final do concurso na facultade de Filoloxía. Indica que na pasada
entrega, competiron 724 galegos .
- Marta Becerra, “Finalistas en un concurso literario de Coca Cola”, El Progreso, “Lugo”,
“El despertador”, 16 maio 2019, p. 20.
Indica que María Cordo Imedio e Pilar Corredoira Coira pasan á fase autonómica do
concurso, logo de ser finalistas na fase provincial.
- C. R., “Paula Dios, premio al mejor relato”, La Región, “Xornal Escolar”,
“Hiperactivos”, 12 xuño 2019, p. 2.
Informa da finalista galega no Concurso de Relato Jóvenes de Talento en Galicia, Paula
Dios do Campo.
II Certame de Relato Curto de Pazos de Borbén
O Concello de Pazos de Borbén convoca, a través da Biblioteca Pública Municipal, o
Certame de Relato Curto de Pazos de Boborén co obxectivo de fomentar a creatividade
entre os escolares do municipio, potenciar a expresión e a comprensión escrita, estimular
o uso da lingua galega e fomentar a escrita na nosa lingua entre os mais mozos. Poden
participar todos os alumnos e alumnas residentes no Concello que estean cursando
estudos de Educación Primaria e/ou Secundaria nos colexios públicos do municipio. Os
participantes só poden presentar un único relato, escrito en lingua galega, dentro do prazo
sinalado nas bases do certame e deberán entregalo na Biblioteca Pública Municipal (Rúa
Pazos n.º 1). Establécense de cinco categorías: unha para o alumando de 1º e 2º de
primaria (categoría A); outra para o de 3º e 4º (categoría B); outra para o de 5º e 6º
(categoría C); outra para o de 1º e 2º da ESO (categoría D) e, finalmente, unha última
para o de 3º e 4º da ESO (categoría E). Por cada categoría connvócanse dous premios. O
primeiro consiste nun libro electrónico e un lote de 4 libros e o segundo, nun diploma
acreditativo e nun lote doutros 4 libros. Alén destes dous preimos, o xurado, pode
conceder mencións a aqueles traballos que considere que reúnen a calidade suficiente. No
ano 2019 as persoas gañadoras na categoría A foron Nicole Gwen Cameselle Harris por
A bruxa matilda e os esquíos (1º premio) e Mateo Paz Álvarez por O ladrón de caramelos
(2º premio). Na categoría B os galardoados foron Roi Míguez Comesaña por Dino e as
sombras (1º premio) e Melisa Bouza Míguez por Un corazón con dobre vida (2º premio).
Na categoría C o xurado acordou premiar a Xián Rodríguez Ubeira por Elmor o muso
enfadado (1º premio) e a Sara García Comesaña por As Historias de Xulia (2º premio).
Na categoría D resultaron gañadores Sray Costas Cernadas por Unha viaxe a outra época
(1º premio) e César Sanromán Ferreira por Maxtaller (2º premio). Finalemtne, na
categoría E fixeronse cos galardóns María Álvarez Costas por Mery Poppins (1º premio)
e Nuria Caride González por Summer e o libro máxico (2º premio).
XX Concurso Reboraina
Patrocinado por Abanca, o Concello de Redondela (Gabinete de Normalización
Lingüística), Exclusivas Ucha, a Xoiería Groba e a Editorial Anaya, está organizado polo
CEIP Santo Paio de Abaixo de Reboreda. Premia relatos escritos en lingua galega cunha
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extensión mínima de dous medios folios por unha soa cara para a categoría A (alumnos
de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria) e de catro medios folios por unha soa cara para a catetegoría
B (ESO). Os textos deben presentarse baixo pseudónimo na secretaría. Os relatos
premiados son publicados na revista escolar Bolboreta. Os galardóns consisten na
categoría A nun cheque por valor de 150 euros e lote de libros, e na B en 200 euros, 150
euros e 100 euros. No presente ano 2019 convocouse a XX edición do certame e Alba
Pérez foi distinguida polo seu relato Sen identidade.
VII Certame de Relato Curto da Federación de Asociacións de Nais e Pais de
Pontevedra
Convocado por primeira vez en 2013, ten por obxectivo fomentar a creatividade dos
alumnos de Primaria, ESO e Bacharelato, así como a comprensión e expresión escrita en
lingua galega. Está organizado pola Federación de Asociacións de Nais e Pais de
Pontevedra, en colaboración coa Concellaría de Normalización Lingüística e a
Deputación provincial. Os relatos contarán con entre duascentas e trescentas palabras e
deberán presentarse antes do 30 de abril. Os premiados recibirán vales para adquisición
de material escolar na libraría El Pueblo por valor de 200 euros. Os gañadores e finalistas
(máximo de noventa) publicarase un libro colectivo cos relatos. Ademais, como novidade,
na edición de 2017 os cinco primeiros clasificados en cada categoría poderán participar
nun taller de creación literaria impartido pola Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Na edición deste ano 2019, o prazo está aberto ata o 28 de febreiro de 2019. O relato
premiado foi Martiño, da autoría de Concha Blanco.
VII Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro
A Fundación Rosalía de Castro e El Corte Inglés crearon en 2013 un concurso de poesía
para o alumnado de Secundaria e de Bacharelato con motivo da conmemoración do cento
cincuenta aniversario da publicación de Cantares gallegos e para difundir no mundo
escolar a relevancia desta obra e da súa autora. Nas bases estabeleceron tres niveis de
participación: 1º ciclo da ESO, 2º ciclo da ESO e Bacharelato. As obras deberán ser
orixinais e inéditas e estar redactadas en galego, sobre un tema e forma poética libres e
cunha extensión máxima de cincuenta versos. Cada autor poderá concorrer cun máximo
de dous traballos, que se presentarán nun sobre pechado, no exterior figurarán o título, o
nivel educativo e o pseudónimo, e no interior unha nota cos seguintes datos: título da
obra, nome e apelidos do autor, curso e centro educativo, enderezo postal e correo
electrónico do autor. Os orixinais remitiranse aos centros de El Corte Inglés en Galicia
(localizados na Coruña, Santiago de Compostela e Vigo). En cada categoría concédense
un premio e dous áccesits: o primeiro premio recibirá un iPad 32GB; o primeiro áccesit,
unha tarxeta agasallo de El Corte Inglés por valor de 200 euros, e o segundo outra tarxeta
por valor de 100 euros. As gañadoras da edición de 2019 foron Ainhoa Trillo, Ainhoa
Perinas e Sara Vigo e o xurado estivo formado por Elvira Ribeiro, Manuel Lorenzo
Baleirón, Anxo Angueira e Pati Blanco.
Referencias varias:
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- Montse García, “Recital de premiados no certame Rosalía”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día Mundial da Poesía”, 22 marzo
2019, p. L9.
Informa do recital con motivo do Día da Poesía no que participaron os galardoados en
anteriores edicións do concurso: María Vilas, Paula Antía e Daniel Souto.
Concurso Rosalía verso a verso convocado polo SNL da Mancomunidade de Ordes
Está dirixido á poboación estudantil da comarca, que deberá realizar vídeos e audios
baseados na obra da poeta. Deberán colgalos do 24 de febreiro ao 9 de marzo no evento
creado especialmente no Facebook do ente supramunicipal. O Servizo de Normalización
Lingüística (SNL) da Mancomunidade de Ordes convoca á poboación estudantil da
comarca a participar en ‘Rosalía verso a verso’. Esta actividade colectiva desenvolverase
a través do evento creado no Facebook do ente supramunicipal dende o 24 de febreiro,
data do nacemento da escritora, ao 9 de marzo. O alumnado dos 14 colexios e institutos
da comarca deberán pendurar os seus audios ou vídeos realizados en base a versos da
escritora, recitados por elas e eles mesmos. O centro con maior número de participantes
así como os estudantes que se animen a realizar algunha destas pezas terán opción a
facerse cun premio consistente nun lote de libros cedidos pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística. A través desta convocatoria, asemade, quérese estimular nas xeracións máis
novas actitudes favorábeis que se traduzan nun uso xeneralizado do galego, á par que se
difunde e dá a coñecer a obra da poeta por excelencia das letras galegas.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Rosalía na comarca ordense”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Convidado especial”, 22 xuño 2019, p. 42.
Informa de que o Servizo de Normalización Lingüística da Mancomunidade de Ordes
continúa o seu percorrido polos centros escolares da comarca para facer entrega dos lotes
de libros aos participantes do concurso Rosalía e as nosas Letras, apuntando que nesta
ocasión foi a quenda para o CPI Ponte Carreira.
Concurso de Contos Somos Capaces. Aspamite
Poderán participar todos os escolares de educación infantil, educación primaria e
educación secundaria obrigatoria que o desexen. Os alumnos de educación infantil poden
participar con relatos ou debuxos. Os relatos serán orixinais e deberán ter relación co lema
proposto. A extensión máxima dos escritos será de catro folios, por unha cara, escritos a
man ou mecanografados a dobre espazo e deberán estar escritos en lingua galega
normativizada. Os traballos deberán ser asinados con letra clara e levarán nome e
apelidos, idade, enderezo persoal e número de teléfono. Tamén deberán poñer o nome do
centro no que estudan e o curso no que están matriculados. Os traballos enviaranse por
correo ou entregaranse no local da Asociación de Pais de Persoas con Diversidade
Funcional, Travesía das Galanas 71 - Calo - 15886 Teo - A Coruña. Os concursantes
poderán mandar o número de traballos que queiran. A data límite para a presentación dos
traballos é o 31 de maio de 2019. O xurado selecionador estará composto por un
representante da asociación e tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito da cultura
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galega. En cada categoría outorgaranse 3 premios e diploma. Os premios entregaranse
nun acto cultural que se celebrará na data e lugar que posteriormente se comunicará polos
medios de comunicación. O ditame é inapelábel e o xurado poderá declarar desertos os
premios se considera que a calidade dos traballos presentados non se axusta ao que cabe
esperar de concursantes desas modalidades educativas. Non se manterá comunicación cos
autores nin cos seus representantes e o feito de participar supón a aceptación das presentes
bases. Os gañadores foron: Nerea Pazos, na categoría infantil; Noa Méndez, na categoría
de primaria; e Ainhoa Pereiras, na categoría de secundaria. Na categoría infantil ocupou
o segundo posto Andrea Munín e, o terceiro, Miguel Blanco. Na categoría de primaria, o
segundo premio foi para Sara Espiño e, o terceiro, para Noa Marcote. Na modalidade de
secundaria, os segundo e terceiro posto foron para Xoel Amigo e Saleta Lueiro.
Referencias varias:
- M. Manteiga, “Aspamite galardonó a Ainhoa Pereiras, Noa Méndez y Nere Pazos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago. A Estrada. Deza”, 16
xuño 2019, p. 37.
Recolle aos premiados no XVI Concurso de Contos Somos capaces: Nerea Pazos, na
categoría infantil; Noa Méndez, na categoría de primaria; e Ainhoa Pereiras, na categoría
de secundaria. Na categoría infantil ocupou o segundo posto Andrea Munín e, o terceiro,
Miguel Blanco. Na categoría de primaria, o segundo premio foi para Sara Espiño e, o
terceiro, para Noa Marcote. Na modalidade de secundaria, os segundo e terceiro posto
foron para Xoel Amigo e Saleta Lueiro.
IX Concurso Radiofónico de Teatro Lido de Ames Desata a lingua!
Convocado polo Concello de Ames pretende dinamizar o uso do galego entre a mocidade
e fomentar o gusto polo teatro. Nesta edición, como novidade, o concurso está dirixido
ao alumnado dos centros de ensino do Concello de Ames que estea matriculado en 1º, 2º,
3º e 4º da ESO. A participación pode ser en grupos formados por entre dúas e catro
persoas. Os textos teñen que estar escritos en lingua galega e tratar a situación social do
galego. A duración das pezas ten que oscilar entre os tres e os cinco minutos. Todo o
alumnado inscrito participará nunha xornada de formación conxunta o día 30 de outubro
no Pazo da Peregrina, cunha duración aproximada de dúas horas. Os grupos teñen que
inscribirse no IES de Ames e as montaxes das pezas realízanse na Radio Municipal de
Ames. A emisión das pezas ten lugar en Radio Ames. Existen cinco premios: o do
público, mellor guión orixinal e mellor interpretación cunha contía de 200 euros; e o do
mellor interpretación masculina e feminina, que carece de dotación económica. Na
edición de 2019, Os premios daranse a coñecer e entregaranse nunha gala o 19 de
decembro. O recoñecemento ao mellor guión orixinal foi para a obra A terra que fuma do
grupo Sardiñas Armadas, do IES de Ames. O premio á mellor interpretación recaeu na
obra Salvamento Canino, do grupo Sacarina do IES do Milladoiro. O premio do público
foi para a obra Asasinos en escena do grupo Raíces de Amizade, do IES de Ames
XXVIII Certame Municipal de Teatro para centros de Monforte de Lemos
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Convocado pola Delegación de Cultura e Educación do Concello de Monforte de Lemos
para que participen todos os centros de ensino da localidade con representacións que terán
lugar no salón de actos da Casa da Cultura monfortina. As obras deben ter unha duración
mínima de media hora e estrearse nese certame. Os premios consisten nun diploma e unha
placa conmemorativa para todos os centros participantes. No 2019, galardoouse aos
centros IES A Pinguela, CPR Ferroviario, Colegio PP Escolapios, CEIP A Gándara, CEE
Infanta Elena e CEIP Monforte e, como asociación invitada, Prodeme.
XL Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil
Organizado pola Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, conta coas seguintes
modalidades de participación: a) debuxos e pinturas, b) contos e c) poesías. Os contos e
poesías deben ter unha extensión máxima de dous folios. Conta con dous grupos de
premios, ca mesma calidade e cantidade: un para os traballos procedentes da Terra Chá,
e outro para os traballos dos outros colexios, escolas e institutos galegos. Estabelécense
tres premios (50 euros para o primeiro, 40 euros para o segundo e 30 euros para o terceiro,
investidos en libros, discos...) para cada nivel e especialidade: Educación Infantil, tres
ciclos de Educación Primaria e dous Ciclos de Educación Secundaria e Bacharelato. Os
traballos deben mandarse antes do 31 de maio nun sobre pechado cun lema e outro sobre
cos datos persoais do autor a Asociación Cultural Xermolos (Apartado 4, 27300 Guitiriz,
Lugo). O prazo de entrega dos traballos abarcaba até o 31 de maio de 2017 e os premios
foron entregados durante o Festival de Pardiñas, o 6 de agosto de 2017, no Balneario de
Pardiñas (Guitiriz). Pri
Referencias varias:
- M. M., “Xermolos abre el plazo para presentar trabajos al XL Certame Terra Chá”, El
Progreso, “A Chaira”, 29 abril 2019, p. 62.
Informa da apertura do prazo de presentación de traballos ao certame e indica as
especialidades: contos, debuxo, poesía, teatro, documentais, fotografía, cómic, murais,
grafiti, vídeo-creación, improvisación oral, regueifas e rap. Os galardóns concederanse
nos niveis de edcucación infantil, nos tres ciclos de primaria, os dous de secundaria e en
bacharelato. Os premios repartirán material e libros valorados en 60 euros para o primeiro,
50 para o segundo e 30 para o terceiro. O prazo está aberto ata o 31 de maio e os premios
entregaranse o 4 de agosto no Festival de Pardiñas. Na edición de 2019, premiáronse 125
creacións das 750 presentadas.
- C. P. R., “La asociación Xermolos premia 125 creaciones en el XL Certame Terra Chá”,
El Progreso, “A Chaira”, 22 xuño 2019 p. 23.
Explica a decisión do xurado do XL Certame Terrá Chá, no que resultaron premidadas
125 creacións dos 750 traballos presentados. A entrega dos premios celebrarase durante
o Festival de Pardiñas.
X Concurso de microrrelatos e micropoemas Terras do Umia
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Dirixido a todos os centros educativos que integran a Coordinadora Comarcal Terras do
Umia, formada polos concellos de Barro, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña e Portas. Os
textos deben estar escritos en galego, de temática libre. Conta con dúas modalidades:
microrrelato, cun máximo de 100 palabras, e micropoema, de dous a catro versos. Os
traballos deben presentarse no EDLG. Conta coas seguintes categorías: A (infantil), B1
(1º ciclo de Primaria), B2 (2º ciclo de Primaria), B3 (3º ciclo de Primaria), C (Secundaria),
D (Bacharelato) e E (profesorado, pais e persoal non docente). O xurado, composto polos
coordinadores dos equipos de dinamización da lingua dos centros participantes e unha
persoa de recoñecido prestixio no mundo literario, concede un premio comarcal por
categoría. Na edición do ano 2019, o prazo está aberto ata o 8 de marzo e os textos
presentados deberán conter a palabra “nobelo”.
XXV Certame de Contos e Relatos Curtos Trapero Pardo. Concello de Lugo
Dende o ano 1995 o Concello de Lugo convoca para todos os alumnos e alumnas de entre
doce e dezaoito anos de calquera centro público ou privado este certame de contos e
relatos curtos que conta con dúas categorías: unha para rapaces entre doce e catorce anos
e outra para mozos entre quince e dezaoito anos. Os contos deben ser de temática libre,
escritos en lingua galega e cunha extensión máxima de dez páxinas e remitidos á Os
contos serán enviados á Área de Educación. Centro de Convivencia Uxío Novoneyra 3º
andar. Rúa Quiroga Ballesteros, n.º 1 – 27001 Lugo, ou envialos ao Rexistro Xeral do
Concello sito no Edificio Administrativo na Ronda da Muralla número 197- 27001 Lugo,
ou ben utilizando os medios establecidos no art. 16.4 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Estabelécense tres
premios en cada categoría. Cada participante poderá presentar un máximo de tres, dos
que só un poderá ser premiado. Establécense as seguintes categorías e premios: Categoría
de doce a catorce anos: 1º Diploma, lote de libros e premio valorado en 200 euros; 2º
Diploma, lote de libros e premio valorado en 100 euros; e 3º Diploma, lote de libros e
premio valorado en 70 euros. Categoría de quince a dezaoito anos: 1º Diploma, lote de
libros, e premio valorado en 250 euros; 2º Diploma, lote de libros, e premio valorado en
130 euros; 3º Diploma, lote de libros, e premio valorado en 100 euros. Se ademais dos
traballos premiados, houbese a xuízo do xurado, outros merecedores dun recoñecemento,
poderán outorgarse unha ou varias mencións honoríficas. Na categoría de 12 a 14 anos, a
gañadora foi Rosalía Bernárdez, seguida de Samuel Viño e Mencía Álvarez. Na categoría
de 15 a 18 anos, a gañadora foi María Pombo, seguida de Paula Pardo.
VI Certame Literario Relatos de Auga Intelixente Viaqua
Concurso literario convocado por Viaqua para alumnado de ESO, Bacharelato e FP. O
obxectivo é contribuír á difusión da cultura da auga e implicar os estudantes no uso
sostíbel da auga así como o coidado do medio natural. Os textos poderán redactarse en
galego ou castelán, cunha extensión máxima de duascentas palabras e cunha temática
relacionada coa auga. O certame conta con dúas categorías: Educación Secundaria e
Bacharelato/FP. Na edición de 2019, presentáronse un total de 138 relatos. O xurado
estivo composto por Ana Iglesias, María Teresa Abalde, Susana Fernández e Carlos
Taboada. Na modalidade de relatos clásicos os gañadores foron Xoel Amigo Moure
(categoría ESO) e Beatriz Collado Rivas (categoría bacharelato) e os segundos premios
leváronos Paula Díaz Parrondo (ESO) e Helena Blanco Nóvoa (bacharelato). Na categoría
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de relatos creativos os primeiros premios leváronos Silvia Curieses Fernández (ESO) e
Noa Fernández Casal (bacharelato) e os segundos premios foron para Sabela Paz Tourio
(ESO) e Marieta Morillo Díaz (bacharelato).
Referencias varias:
- Montse García, “Premio literario”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, 6 xuño 2019, p. L9.
Informa que tres alumnas do IES Antonio Fraguas recibiron os premios do quinto certame
literario de Viaqua. Na categoría de bacharelato, gañou María Carballido, mentres que
Erea Sanjurjo recibiu o premio de ESO, seguida por Carlota Díez.
Concurso de Videopoemas sobre composicións poéticas de Rosalía e Manuel María
A Casa-Museo Manuel María vén de convocar o concurso de videopoemas sobre
composicións poéticas de Rosalía e Manuel María. Certame dirixido ao alumnado galego
de ensino non universitario a partir da ESO e que terá a súa fase final no auditorio da
propia Casa-Museo, en Outeiro de Rei. O concurso ten por finalidade a potenciación da
creatividade artística a través da conxunción da palabra, o son e a imaxe, e o coñecemento
e difusión da obra de Rosalía e Manuel María. O concurso vai destinado a todo o
alumnado galego de ensino non universitario a partir da ESO podendo facelo tanto a nivel
individual como grupal. Estabelécese unha única categoría que abrangue dende a ESO
até segundo de Bacharelato, Ciclos Formativos e Ensinanzas Artísticas. Os videopoemas
consistirán nun vídeo baseado nunha composición poética en galego de Rosalía ou de
Manuel María. O poema deberá aparecer nalgún momento do videopoema, ben sexa
impreso, recitado ou en calquera outra opción que se considere. Os videopoemas
presentaranse en formato MP4 e non poderán superar os 3 minutos, incluídos créditos se
os houber. As obras deben ser orixinais e inéditas. En caso de usar música, textos ou
imaxes alleas, deberán ser materiais libres de dereitos de autor. Os centros participantes
deberán realizar a súa preinscrición antes do 24 de marzo. Deberán facela por correo
electrónico en contacto@casamuseomanuelmaria.gal. A Casa-Museo confirmará ao
centro a recepción da solicitude no prazo de 48 horas. Os traballos serán enviados por
calquera medio dixital á Casa-Museo Manuel María antes do 21 de abril, mais sempre
deberá ser comunicado dito envío ao enderezo electrónico seguinte:
contacto@casamuseomanuelmaria.gal. No corpo da mensaxe terán de sinalar o título do
videopoema, a persoa autora ou autoras, o nome do centro educativo e os datos de
contacto postal e de e-mail. A Casa-Museo comunicará os videopoemas seleccionados
para a súa proxección na Casa-Museo. O xurado estará composto por tres persoas alleas
aos centros participantes e vencelladas ao ámbito da literatura e a creación audiovisual.
O xurado fará a escolla dos videopoemas finalistas. Estes traballos seleccionados serán
visionados na Casa-Museo Manuel María nunha xornada pública en que poderán asistir
todas as autoras e autores. O xurado emitirá o ditame nese mesmo día e terá carácter
inapelábel. Concederanse premio aos dous mellores videopoemas do concurso, segundo
o ditame do xurado emitido o día da súa celebración, que consistirán nunha tablet. Os
premios son únicos, independentemente do número de persoas que participen na
realización dos videopoemas premiados. Todos os participantes que fosen seleccionados
para a fase final recibirán un diploma por participaren así como un libro de Manuel María.
Cada concursante nomeado finalista que participe na fase final do día 19 de maio deberá
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enviar a autorización de pais/nais ou titores/as legais para a posíbel difusión da súa imaxe.
O acompañamento do alumnado participante e a súa custodia na xornada final correrá por
conta das súas familias ou titores/as legais. As persoas participantes ceden de xeito
gratuíto os dereitos de reprodución, comunicación pública e distribución do videopoema
ou fragmentos do mesmo, co fin de que o videopoema poida ser divulgado e emitido a
través da web e as redes sociais da Casa-Museo. Os gañadores da edición de 2019 foron
Raquel Álvarez Prieto, co videopoema “Mais ao que ben quixo un día...” e Nehuen
Márquez e Álvaro Pan, co videopoema “Un pesadelo ao que chamaban vida”.
XXIX Concurso de Contos Vila de Pontedeume
Convocado polo Concello de Pontedeume e dirixido ao alumnado de segundo ciclo de
ESO, Bacharelato e ciclos formativos de grado medio e superior que non superen os vinte
anos, que presenten un relato en galego, inédito, cunha extensión entre seis e dez folios,
a dobre espazo e por unha cara, no rexistro do Concello (Rúa Real, n.º 13) ou o envíen
por correo certificado para potenciar o uso do galego e o interese pola literatura. O
galardón, que se determina o Día das Letras Galegas, consiste nun premio de 759,50 euros
e a posibilidade de outorgar accésits. Cada cinco anos edítase un libro cos textos
premiados e os finalistas. O prazo de presentación desta edición de 2019 é o 8 de abril e
a dotación do premio son 476 euros. Distinguiuse a Nee Barros e concedeuse un accésit
a Carmen González.
Premio Vitrales de Poesía e Relato Curto organizado polo Colexio Maior La Estila
Certame do Colexio Maior Universitario Estila da Universidade de Santiago de
Compostela que ten como obxectivo incentivar a escrita de poesía e narrativa en galego
e castelán. O certame está dirixido ao alumnado universitario e de bacharelato, cada unha
das categorías conta no seu seo coa modalidade de poesía e relato curto. As obras
presentadas na modalidade de poesía deberán contar cun mínimo de trinta e un máximo
de cen versos. Na modalidade de relato curto os relatos deberán encadrarse nunha
extensión entre tres e cinco páxinas. As devanditas obras deben presentarse nun arquivo
PDF firmado cun pseudónimo, acompañado doutro arquivo cos datos de autoría, seguindo
o sistema de plica aplicándoo o soporte dixital establecido. A categoría para o estudantado
universitario de dezaoito a vintecinco anos conta cun primeiro premio de 300 euros, un
segundo de 150 e un terceiro que consiste nun lote de libros. A categoría para o
estudantado de bacharelato agasallará ás obras gañadoras cun primeiro premio que
consiste nunha tablet, un segundo premio que consiste nun libro electrónico e no caso do
terceiro premio outorgarase un lote de libros. O prazo de presentación remata o 11 de
maio de 2019.
Concurso Literario Xaime Isla Couto
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Certame Escolar de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez

1288

Un concurso creado para lembrar figura de Xosé Mosquera Pérez, “O vello dos contos”,
ao que pode presentarse o alumnado de 6º de primaria e dos catro cursos da ESO dos
centros de Galicia e dos centros que imparten ensinanzas de galego de réxime xeral
cursados fóra da Comunidade Autónoma. Está convocado polo IES Rosalía de Castro e a
Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, en colaboración
con Arraianos Multimedia. Os textos deben ser inéditos e versar sobre o persoeiro ao que
se lle dedica o Día das Letras Galegas. Ademais, deberán ser pensados para ser radiados,
dunha extensión máxima de tres folios, mecanografados a dobre espazo e escritos en
lingua galega. Os podcasts terán unha duración máxima de cinco minutos. Admítense
tanto obras individuais como colectivas. Os traballos teñen que presentarse por correo
electrónico no seguinte enderezo: certameradiofonico@iesrosaliadecastro.org e deberán
incluír o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico das persoas autoras que
asinarán ademais con nome e apelidos, idade, curso e nome do centro educativo. O prazo
de presentación estará aberto até o 17 de maio. O premio está dotado con 1000 euros e
tamén a montaxe e edición dun podcast e a emisión radiofónica do gañador e dos dous
finalistas. A decisión do xurado farase pública a finais de maio de 2019.
Referencias varias:
- X. L. Méndez Ferrín, “O poder da radio en galego”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda
feira”, 11 febreiro 2019, p. 12.
Lembra a figura que dá nome a este premio.
- Luís Seoane, “O vello dos contos’ eje de un certamen de radio”, El Correo Gallego,
“Medios”, 19 abril 2019, p. 52.
Versa sobre a figura de Xosé Mosquera Pérez, ao que se lle rende tributo convocando o
primeiro Certame Escolar de Podcast e Relato Radiofónico en Galego. No certame,
poderán participar estudantes de sexto de educación primaria e de educación secundaria
da xeografía galega ou ben de centros onde se ensine o galego fóra da Comunidade.
Deberán enviar os seus arquivos podcast cunha duración máxima de cinco minutos
falando sobre o personaxe homenaxeado no Día das Letras Galegas. O límite de entrega
é o 17 de maio. O proxecto está organizado polo IES Rosalía de Castro de Santiago e a
Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, xunto con Arraianos
Multimedia.
VI Concurso de Relatos Xosé Neira Vilas para escolares
O Departamento de Educación e Cultura e a Biblioteca Municipal de Boqueixón
organizan o Certame de Relatos Xosé Neira Vilas, co obxectivo de potenciar a lectura e
a creatividade literaria e fomentar valores como a liberdade, o respecto e a tolerancia.
Poderá participar a rapazada de Primaria e de Secundaria de Boqueixón ou de centros
educativos do concello. A participación neste certame supón a aceptación das presentes
bases. Establécense tres categorías, a primeira, na que se inclúe terceiro e cuarto de
Primaria, a segunda categoría, para o alumnado de quinto e sexto de Primaria e a terceira,
dirixida ao alumnado de Secundaria O tema será libre e o formato implica que os traballos
serán propios e inéditos, escritos a ordenador ou á man, con letra lexible. O texto será en
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galego e debe conter unha historia orixinal, real ou ficticia, podendo incluír ilustracións.
A extensión mínima será de vinte liñas para os de primeira e segunda categoría e de trinta
liñas para os de terceira. Os traballos entregaranse no concello (dpto. de educación ou
biblioteca) ou no centro educativo. Co fin de garantir o anonimato, cada traballo irá
identificado co número que cada alumno/a ten na clase así como o curso ao que pertence,
ou ben acompañado dun sobre pechado e grampado ao traballo no que figurarán os datos
de autoría (nome e apelidos, idade, curso e teléfono). O xurado do concurso estará
composto por un representante da Fundación Neira Vilas, un representante do centro
escolar, unha persoa do departamento de Educación e a bibliotecaria do concello. Se
nalgunha categoría non se considerasen os traballos presentados coa suficiente calidade,
o xurado poderá considerar o/os premio/-s deserto/-os. Por cada categoría estableceranse
os seguintes premios; un primeiro premio que consta dun diploma, un vale de 100 euros
e un libro editado, un segundo premio consistente nun diploma, un vale de 75 euros e un
libro editado, á terceira obra premiada outorgaráselle un premio que co diploma, un vale
de 75 euros e un libro editado Notificarase persoalmente ao alumnado gañador o lugar,
data e hora nos que terá lugar a entrega de premios, sendo obrigatoria a súa presenza. O
concello reservase todos os dereitos para o emprego, reprodución e difusión dos relatos
participantes. Os textos gañadores publicaranse en formato libro recopilatorio e na páxina
web do concello (www.boqueixon.com) facendo mención á súa autoría. Na edición de
2019, os gañadores foron María Puente, Álex Valdés, Simón Rouco, Arianne Ponte,
Andrea Torres, Iria Rial, María Crespo, Carlota Romay e Rubén Ferreiro.
Referencias varias:
- A. P., “Éxito de participación no concurso de Relatos Xosé Neira Vilas de Boqueixón”,
El Correo Gallego, “Área Compostela”, “Comarca de Santiago- A Barcala – Xallas”, 30
abril 2019, p. 34.
Indica que o certame bateu récord de participación ao recibir 123 propostas e indica que
o xurado está formado por Fernando Redondo Neira, Ana Beatriz Díaz Míguez, Antonio
Orza Couto e Francisco Alexandre Pérez Rodríguez.
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XI. LITERATURA MEDIEVAL
XI.1. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
Parson, Lär, A lingua das cantigas. Gramática do galego-portugués, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Manuais, n.º 11, setembro 2019, 200 pp. (ISBN: 978-84-9151-390-2).
Lär Parson ofrece un estudo sistemático da lingua que empregaban os trobadores
peninsulares na composición poética entre finais do século XII e mediados do XIV. O
libro acolle información referida tanto ao corpus da lírica profana galego-portuguesa
(Cantigas de amor, Cantigas de amigo e Cantigas de escarnio e maldizer) como ao corpus
da lírica relixiosa (Cantigas de Santa María de Afonso X, O Sabio).
Recensións:
- Henrique Monteagudo, “Lectura e comprensión das cantigas trobadorescas”, Grial, n.º
224, “O espello das letras”, outubro 2019, p. 108.
Henrique Monteagudo ofrece unha análise da obra A lingua das cantigas. Gramática do
galego-portugués, de Lär Parson. Para isto, comeza sinalando que o libro se centra na
poesía lírica, incluíndo o corpus de poesía profana e máis as Cantigas de Santa María de
Afonso X. A continuación, prosegue explicando que comeza cun sintético encadramento
histórico ao que segue un achegamento breve aos aspectos escriptográficos e
posteriormente a descrición gramatical propiamente dita, cerna da obra. Para finalizar,
Monteagudo destaca o enfoque sincrónico da obra, posto que dun ou doutro xeito sempre
están implícitos os estadios de lingua anteriores e os posteriores.
Polín, Ricardo, A Fortaleza medieval de Castro Verde, Almería: Círculo Rojo, col.
Novela, xullo 2019, 468 pp. (ISBN: 978-84133-16-56-7).
Este volume asinado por Ricado Polín recolle a historia medieval do castelo de
Castroverde, a súa vila natal. Ademais, inclúe lendas e referencias a documentos antigos
da historia do castelo e da vila. O volume estrutúrase en vinte capítulos ao longo dos cales
o autor nos vai guiando pola historia da fortaleza castroverdense. Así pois, tras o limiar
que leva por título “O lamento das choias”, preséntanse as seguintes epígrafes: “A nobeza
medieval en CASTRO VERDE, a súa Fortaleza e a ‘extensión territorial que dominaba
en feudo”, “Os señores da ‘villa e fortaleza de Castroverde e tierra de Loazes”, “O conde
Don Fadrique e a doazón de Castro Verde”, “Os Castro de Castro Verde: a soberbia da
liñaxe e a represión anticlerical. (Alonso de Castro)”, “A creación de un vínculo familiar
en Castro Verde. (Fernando de Castro e o seu morgado), “A residencia do castelo de
Castro Verde na Guerra Irmandiña. (Carlos de Castro), “A consolidación do señorío de
Castro Verde e da fundación mendicante da Nosa Señora de Vilabade. (Álvaro de
Castro)”, “O declive sucesorio e a entrega da Fortaleza. (Isabel de Castro, ‘Señora do
estado de Castro Verde’)”, Inxerencias do conde de Monterrei e das da Igrexa lucense na
casa de Castro Verde ‘con sus rentas y vasallos”, “Castroverde nas discordias dos Niño
de Castro e a eterna disputa da igrexa polo control de Vilabade”, “A disputada venda de
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Castro Verde e da Terra de Luaces. (Alonso Niño de Castro e as súas herdades galegas)”,
“A anexión de Castro Verde e Luaces aos estados de Altamira (‘coa súa fortaleza, vasalos,
xurisdición, artillaría e rendas’)”, “A modo de corolario sobre a presenza dos Castro de
Lemos na Fortaleza”, “CASTRO VERDE na toponimia medieval (fundamenteos
históricos, filolóxicos e documentais, con proposta de reparación do seu grafismo)”, “los
mis lugares de Castro Verde son su Alfoz e tierra e toda tierra de Luases...”, “la antigua
casa-castillo… un puño convulso y retador” e “vezios e conzejo de Luazes’. (A identidade
territorial da Terra de Luaces no señorío de Castro Verde”, “Fortaleza de Castro Verde.
(Rexistro técnico)”.
Referencias varias:
- V. R., “Polín reúne leyendas, documentos antiguos e historia de Castroverde en un
libro”, El Progreso, “Feira de Artesanía”, “Castroverde”, “Orígenes”, 24 agosto 2019, p.
48.
Faise eco da publicación do volume, explicando que trata de recuperar a historiografía da
fortaleza medieval de Castroverde.
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XI.2. REEDICIÓNS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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XI.3. ANTOLOXÍAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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XI.4. ACTAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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XI.5. MONOGRAFÍAS E LIBROS
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS

COLECTIVOS

Paredes Núñez, Juan, Alfonso X y otras escrituras del trovar, Mercedes Brea (ed.)
Santiago de Compostela: Servizo de publicacións da Universidade de Santiago de
Compostela, 2019, 391 pp. (ISBN: 978-84-17595-19-7) ♦
Este volume recompila trinta traballos que Juan Paredes, catedrático de Filoloxía
Románica da Unidersidade de Granada, foi elaborando ao longo dos seus anos como
investigador arredor da obra do Rei Sabio. Os temas que abordan os textos dos que se
compón o volume son variados, pois abrenguen eidos tan diversos como a edición textual,
o estudo de aspectos históricos e lingüístico, as intertextualidades etc.; xa que logo, este
libro, cuxa edición corre a cargo da catedrática Mercedes Brea, aporta unha visión nova
que permite comprender mellor a obra de Afonso X no seu contexto e, con ela, o conxunto
da produción trobadoresca.
Marcenaro, Simone, La lingua dei trobadores: profilo storico-lingüístico della poesia
galego-portoghese medievale, Roma: Viella, col. I libri di Viella, n.º 305, xaneiro 2019,
210 pp. (ISBN:9788833130934)
Este manual, dirixido fundamentalmente a estudantes de filoloxía románica e de literatura
galego-portuguesa, aborda a lingua na que se desenvolveu a nosa tradición literaria
medieval. O volume consta de dúas partes: na primeira trátanse os trazos gramaticais
históricos da lingua galego-portuguesa, prestando especial atención aos primeiros
testemuños escritos; mentres que na segunda se ofrece unha análise sobre as variacións
gráficas, fonéticas e morfolóxicas que se poden inferir da análise directa dos cancioneiros.
González Martínez, Débora e Helena Bermúdez Sabel, Humanidades digitales.
Miradas hacia da Edad Media, Berlín - Boston: De Gruyter, febreiro 2019, 259 pp.
(ISBN: 978-3-11-058542-1)
Tal e como indica o título desta obra, ao longo das páxinas que a compoñen combínase
dous intereses: as humanidades dixitais e os estudos medievais. O obxectivo do volume
é dobre: por unha banda, búscase prestar atención e dar promoción ás investigacións que
abranguen o período medieval (destacan neste sentido aquelas que se encadran no eido
da Filoloxía, a Historia ou a Historia da Arte etc.) e, por outra banda, procúrase atender
ás humanidades dixitais, pois considérase conveniente reflexionar sobre como a
evolución tecnolóxica propiciou unha transformación na maneira de concibir e dar
desenvolvemento a proxectos, divulgar os resultados e, mesmo, poñer en relación as
investigaciósn das diferentes disciplinas humanísticas.
Tomassetti, Isabella (coord.), Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico.
Volumen I, San Millán de la Cogolla: CiLengua, col. Milselánea ILT, n.º 10, 2019, 1 000
pp. (ISBN: 978-84-17107-86-4)
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Os dous tomos dos que se compón esta publicación recollen 130 artigos que abranguen
unha gran variedade de temas e presentan un notábel abano de metodoloxías e
aproximacións críticas. Para facilitar a apreciación dunha materia tan multiforme, a obra
estrutúrase en oito seccións de acordo con criterios temáticos e de pertinencia xenérica.
Neste primeiro volume, inclúense os apartados “I. Épica y romancero”, “II. Historiografía
y cronística”, “III. Lírica trovadoresca”, “IV. Poesía religiosa y didáctica”e “V. Prosa
literaria, didactismo y erudición”,
_____, Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico. Volumen II, San Millán de la
Cogolla: CiLengua, col. Milselánea ILT, n.º 10, 2019, 784 pp. (ISBN: 978-84-17107-871)
Os dous tomos dos que se compón esta publicación recollen 130 artigos que abranguen
unha gran variedade de temas e presentan un notábel abano de metodoloxías e
aproximacións críticas. Para facilitar a apreciación dunha materia tan multiforme, a obra
estrutúrase en oito seccións de acordo con criterios temáticos e de pertinencia xenérica.
Neste primeiro volume, inclúense os apartados “VI. Lírica bajomedieval y pervivencias”,
“VII. Prosa de Ficción” e “VIII. Metodologías y perspectivas”.
Lacarra, María Jesús, Literatura medieval hispánica. Libros, lectura y reescrituras, San
Millán de la Cogolla: CiLengua, col. Milselánea ILT, n.º 13, 2019, 1 136 pp. (ISBN: 97884-17107-95-6)
Este volume reúne máis de sesenta estudos que abordan a produción literaria medieval
nos dominios románicos da Península Ibérica, pero sen esquecer as fontes clásicas, os
contactos con outras tradicións ou os intercambios culturais de máis amplas fronteiras.
Xa que logo, nesta publicación non só están representadas as obras que conforman o
canon comunmente aceptado, senón tamén un bo número de outras creacións que explican
de xeito cabal o discurso letrado da época. A obra atende fundamentalmente á proxección
dos textos no seu tempo, destacando aspectos relacionados coa difusión que iluminan os
modos que se perpetuan até a actualidade. Conta con estudos de Frédéric Alchabali,
Alberto Alonso Guardo, Carlos Alvar Ezquerra, Pedro Álvarez Cifuentes, Nuria Aranda
García, Carmen Elena Armijo Canto, Isabel de Barros Dias, Vicenç Beltran, Hugo Oscar
Bizzarri, Anna Bognolo, María Bosch Moreno, Mario Martín Botero García, Mariano de
la Campa Gutiérrez, Axayácatl Campos García-Rojas, Daniel Gutiérrez Trápaga, Irene
Capdevila Arrizabalaga, Sofía M. Carrizo Rueda, Antonio M. Contreras Martín, Lourdes
Soriano Robles, María Pilar Couceiro, Natacha Crocoll, María Luzdivina Cuesta Torre,
Paloma Díaz Mas, Maria Díez Yáñez, Enric Dolz Ferrer, Virginie Dumanoir, Alberto
Escalante Varona, Anita Fabiani, Manuela Faccon, Rafael Fernández Muñoz, Mercedes
Fernández Valladares, Mª do Rosário Ferreira, Elvira Fidalgo Francisco, Yara Frateschi
Vieira, Fernando Gómez Redondo, Sergio Guadalajara Salmerón, Daniel Gutiérrez
Trápaga, Alejandro Higashi, Jezabel Koch, Gaetano Lalomia, Paola Laskaris, Francisco
J. Lobera Serrano, Karla Xiomara Luna Mariscal, Salvatore Luongo, Pedro Mármol
Ávila, José Julio Martín Romero, Josep Lluís Martos Sánchez, María Teresa Miaja de la
Peña, José Carlos Ribeiro Miranda, Pedro Monteiro, María Isabel Morán Cabanas, Carlos
Mota Placencia, Andrea Nate, Manuel Negri, Stefano Neri, Yoshinori Ogawa, Juan
Salvador Paredes Núñez, Rachel Peled Cuartas, Martina Pérez Martínez Barona, Marco
Petralia, Francisco Pedro Pla Colomer, Santiago Vicente Llavata, María Ana Ramos,
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Irene Rincón Narros, María Rodríguez García, Rafael Rodríguez Victoria, Joseph
Thomas Snow, Barry Taylor, Isabella Tomassetti, Ángela Torralba Ruberte, María
Cristina Trincado Sabín, Joaquim Ventura, Ana Elvira Vilchis Barrera e Carina Zubillaga.
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XI.6. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Alienni, Simona, “Das particularidades de tradução das versões ibéricas de Merlín e da
súa suite”, Revista Galega de Filoloxía, n.º 20, 2019, pp. 11-33Simona Alienni desenvolve neste traballo unha análise comparativa entre as distintas
versións da historia de Merlín da Península Ibérica. Para isto, toma como instrumentos de
análise o texto galego-portugués (ms. 2434, BC) e os españois (Salamanca, 1469; Burgos,
1498; Sevilha, 1535), en paralelo cos correspondentes franceses (de. A. Micha, de. O
Sommer, de. G. Paris & J. Ulrich, ed. G. Roussineau). Debido ao carácter fragmentario
tanto das versións francesas como das ibéricas, a análise que se presenta baséase
soamente nas narrativas comúns e, en base a elas obsérvanse algunhas particularidades
textuais resultantes do proceso de tradución.
Araguas, Vicente, “Esquío, tan lonxe, tan moderno”, Olga. Revista de poesía galega en
Madrid, n.º 7, xuño 2019, pp. 27-30.
Neste breve artigo, Vicente Araguas recupera a figura do trobador medieval Fernando
Esquío e tece distintas liñas intertextuais con poetas e narradores posteriores pertencentes
á tradición galega e a outras tradicións literarias.
Cousillas Pena, Paula, “Fernando Esquío: un tempo, unha terra”, Olga. Revista de poesía
galega en Madrid, n.º 7, xuño 2019, pp. 43-56.
Paula Cousillas Pena aborda neste estudo a figura e a produción literaria de Fernando
Esquío. Comeza sinalando as dificultades que comporta o estudo do período medieval,
debido á falta de documentación histórica e deténdose nas distintas polémicas que se
teñen creado arredor da figura do propio Esquío, para despois pasar a presentar unha
análise temática das súas cantigas.
Larson, Pär, “Dalla fucina di Universo Cantigas (II): Considerazioni sul refran di ‘Punhei
en mui’en me quitar’ di Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226)”, Revista Galega de
Filoloxía, n.º 20, pp. 151-158.
Artigo no que analiza e amosa como a cantiga de refrán “Puhei en muit’en me quitar” do
trobador Fernan Garcia Esvaragunha se debe considerar como trilingüe en galegoportugués, occitano e francés.
García López, Xoán A., “A un imaxinario poeta medieval”, Olga. Revista de poesía
galega en Madrid, n.º 7, xuño 2019, pp. 31-34.
Xoán A. García López lembra neste a breve artigo a Neda medieval (e a poesía medieval)
comparándoa coa Neda da actualidade, ao tempo que reflexiona sobre a creación literaria
e a inmortalidade da poesía.
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Monteagudo¸Henrique, “Adeus a Giulia Lanciani e Guiseppe Tavani”, Grial, n.º 221,
“O rego da cultura”, 2019, p. 11.
Faise eco do pasamento de dúas figuras dos estudos da lírica trobadoresca galeoportuguesa: Giulia Lanciana e Guiseppe Tavani, lembrando as súas publicacións e
traducións realizadas.
Pérez, Lucía, “Fernando Esquío”, Olga. Revista de poesía galega en Madrid, n.º 7, xuño
2019, pp. 35-36.
Lucía Pérez presenta neste breve artigo unha de reflexión sobre a figura de Fernando
Esquío, empregando a primeira persoa para elaborar unha especie de reflexión post
mortem a través da voz do trobador medieval.
Pichel, Ricardo, “O maldizer e o universo artúrico en Esquio”, Olga. Revista de poesía
galega en Madrid, n.º 7, xuño 2019, pp. 57-67.
Ricardo Pichel aborda neste artigo a produción satírico-burlesca de Fernando Esquío (tres
cantigas de escarnio e maldizer) e reflexiona sobre a o contexto literario que xustifica a
aparición nunha das súas cantigas de mestría dunha interesante alusión ao universo
artúrico da Materia de Bretaña.
Roibó, Carmen, “Fernando Esquío para un docente do I.E.S. Fernando Esquío”, Olga.
Revista de poesía galega en Madrid, n.º 7, xuño 2019, pp. 37-42.
Neste artigo, Carmen Roibó reflexiona sobre o que significa para un docente do instituto
Fernando Esquío (Neda) a figura do propio Fernando Esquío. Para isto, comeza sinalando
a importancia dos nomes que se lle outorgan aos centros de ensino, continúa expoñendo
algunhas situacións nas que a partir do nome do seu IES distintas persoas sentiron a
curiosidade de achegarse á poesía do autor e remata presentando unha situación de aula
relacionada co propio Esquío.
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XI.7. PUBLICACIÓNS
RECENSIÓNS

EN

XORNAIS:

ESTUDOS

E

Picallo, Héitor, Pedreira, Emma, “Maldoadas flores na Armenteira. A sepultura de María
Xiráldez”, Sermos Galiza, n.º 335, “Caderno de análise”, n.º 212, “A Fondo”, 21 febreiro
2019, pp. 2-4.
Artigo no que rescatan a figura de María Xiráldez, muller que ficaba á sombra do seu
marido Paio Gómez Chariño. Presentan unha investigación na que repasan a súa
traxectoria vital, dende os seus devanceiros ata o seu pasamento. Reproducen versos de
Paio Gómez Chariño, “[de amor]” e “[de maldizer]”.
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XI.8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Barreiro, Xacinto. Jiménez, Cirpiano, “O Vindel, de novo”, Faro de Vigo, “Opinión”,
14 marzo 2019, p. 23.
Un ano despois de que o Pegamiño Vindel se fora de Galicia, logo de vir ás exposicións
de Vigo durante un tempo, os autores manifestan a súa desaprobación con todo o
acontecido naquel momento.
Burgoa, Juan José, “Fernando Esquío Trovador galaico-portugués”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “Gentes que hicieron Ferrol”, 29 setembro 2019, p. 9.
Artigo sobre o trobador Fernando Esquío no que reproduce unha das súas cantigas de
escarnio e fai alusión á catiga de amor “Que me queres, amor?”. Salienta que estudosos
como Ricardo Carvalho Calero consideraban que puido ter pertencido á antiga familia
Esquío, con propiedades na comarca de Ferrol.
Canedo, Cibrán, “La sombra del castaño en el tiempo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 17 febreiro 2019, p. 39.
Faise eco da presentación no Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal o 22 de
febreiro ás 20.30 horas do libro No medievo, castañas e castiñeiros como recursos
económicos (2018), de Héitor Picallo Fuentes.
Caramés Viéitez, Luis, “Los economistas con Citroën”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Apuntes”, 30 xaneiro 2019, p. 3.
Recolle brevemente a historia da creación da empresa automobilística Citroën a propósito
da concesión do recentemente creado premio do Consello Galego á fabrica radicada en
Vigo. Informa que no acto de entrega do premio participaron numerosas personalidades
da política e da economía, con especial atención a Ignacio Bueno, novo director da planta
de Vigo. Co gallo da chegada de Bueno a Vigo fai alusión ao verso “ondas do mar de
Vigo” pertencente a unha cantiga de Martín Códax, para suxerir que o novo director de
Citroën pode relaxarse contemplando a ría e as illas Cíes.
Celeiro, Luís, “Martín de Padrozelos”, El Correo Gallego, p. 4/ La Región, p. 32,
“Opinión”, “Tía Manuela”, 13 novembro 2019.
Recolle información sobre Martín de Padrozelos, o trobador que, segundo os
investigadores Xulio Pardo de Neyra e Dulce Fernández Graña, deixou as primeiras
cantigas coñecidas na lingua galega, das que nove son cantigas de amigo e unha de amor.
Tamén apunta o feito de que se está a elaborar un documental que subliña e salienta os
andares da lírica de Martín de Pradozelo, e que o grupo musical A Quenlla, con
Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero) á cabeza, puxo música ás dez cantigas deste autor,
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para presentalas nun CD e axudar á recuperación e á valorización da literatura galega
medieval.
_____, “Orgullo de pertenza”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25 / El
Progreso, “Opinión”, p. 27, “Tía Manuela”, 3 decembro 2019.
Reflexiona sobre os elementos que forman parte da identidade galega e os procesos
históricos que os foron conformando para sinalar que o Camiño de Santiago é símbolo ou
parte desa identidade e na súa contorna medraron outros sinais, indicando que un deles é
o marcado pola lírica galega que comeza, a principios do século XII, coa pluma
caligráfica de Martín de Padrozelos, un trobador que os investigadores identifican como
o primeiro da historia literaria de Galicia.
Dacosta, Henrique, “Binormativismo, unha opción de futuro”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
1090, 2 xuño 2019, p. 36.
Conta as similitudes e diferenzas entre o galego e o portugués e explica por que son
idiomas distintos e teñen que seguir coexistindo os dous.
Felipe Senén, “Arredor das tradicións festivas do Corpus”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 16 xuño 2019, p. 28.
O autor explica as tradicións do Corpus Christi, poñendo Santiago de Compostela como
referente nesta tradición, e o feito de que cada poboación celebre estas tradicións á súa
maneira. Ao final do texto, menciona o libro O Principiño, de Antoine de Saint Exupéry,
que fala sobre este rito.
Freixanes, Víctor F., “Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Vento nas velas”, 24 marzo 2019, p. 19.
Amosa o seu pesar polo pasamento de Giuseppe Tavani e lembra a súa traxectoria e as
súas achegas ao ámbito da filoloxía galego-portuguesa: as edicións da poesía de Lourenço
(1964) e Airas Nunez (1963), o Repertorio metrico della poesia lirica galego-portoghese
(1967), o Dicionario de Literatura Medieval Galego-Portugesa e A poesía lírica galegoportuguesa (1980).
García, Montse, “Héitor Picallo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Otros actos hoy”, “Publicaciones”, 25 xaneiro 2019, p. L7.
Indica que Héitor Picallo presentará na libraría Couceiro o libro No Medievo, castañas e
castiñeiros como recursos económicos (2018), acompañado de Maka Arca Camba,
Damián Porto e Manuel López.
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Gil, Adolfo, “Sepulcros blanqueados”, La Opinión, “Opinión”, “La feliz gobernación”,
26 febreiro 2019, p. 23.
O autor menciona os distintos tipos de relacións existentes no mundo laico e no mundo
relixioso, poñendo sobre a mesa os abusos sexuais que ocorreron no Vaticano por parte
dos clérigos, o amor cortés, opinións dalgúns clérigos e como se condenaba este acto,
entre outros.
Méndez Ferrín, X. L., “Brouhaha”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 4
marzo 2019, p. 15.
Explica o significado da palabra “Brouhaba” e emprégaa en diferentes contextos.
_____, “Ianua Coeli”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 15 abril 2019, p. 13.
Fai alusión ás cantigas de Santa María, escritas por Alfonso X o Sabio, no marco dun
artigo no que, a partir dunha entrevista realizada por Jordi Évole ao Papa Francisco,
reflexiona sobre o papel da muller no seo igrexa Católica.
_____, “A cuestión vertebral”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida” 14 xuño
2019, p. 25.
Versa sobre o Camiño de Santiago, facendo fincapé en todos os camiños que existen de
peregrinación ata a cidade, parecéndose aos camiños que recorren os musulmáns para ir
á Meca. Algúns políticos aseguran que o Camiño de Santiago vertebrou Europa, mais o
autor non está de acordo e emprega como exemplo as Cantigas de Amigo e as Cantigas
de Santa María, onde Santiago ten pouca presenza e outros lugares de peregrinación,
como Roma, si a teñen.
_____, “As constantes literarias de Galicia: feminismo, viaxe e transgresión radical
(IIII)”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.149, “No fondo dos espellos”, 7 decembro 2019,
p. 4.
Artigo sobre literatura medieval no que se fai alusión ao relato O Bendito San Amaro, que
segundo afirma Méndez Ferrín, Ramón Cabanillas “debeu de apañar de beizos populares,
á Cántiga CIII de Afonso o Sabio.
Pena, Xosé Ramón, “No adeus a Giussepe Tavani”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De
bolina”, 30 marzo 2019, p. 22-23.
Co gallo do pasamento de Giuseppe Tavani fai un repaso das contribucións que este
profesor fixo no eido da lírica medieval galego-portuguesa. Sinala como achegas
imprescindíbeis as modélicas edicións da poesía de Lourenço (1964) e Airas Nunez
(1963; esta revisada, en galego, en 1992), o Repertorio metrico della poesia lirica galegoportoghese (1967), o Dicionário da Literatura Medieval Galego-Portuguesa (1993, codirixido con Giulia Lanciani) ou A poesia lírica galego-portuguesa (1980, vertida ao noso
idioma en 1985).
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Santonja, Gonzalo, “Alfonso X y el toro bravo”, ABC, “La tercera”, 30 maio 2019, p. 3.
Relaciona a Afonso X e as cantigas de Santa María con Miguel Hernández, poeta do
século XX, para falar sobre a tauromaquia.
Senén, Felipe, “O ‘Libro de Santiago’ pra asentar as raiceiras da cultura galega”, La
Opinión, “Opinión”,“O labirinto do alquimista”, 28 xullo 2019, p. 22.
Versa sobre El libro de Santiago, editado pola Editora Nacional en Madrid no Ano Santo
de 1948 e indica que os libros base para esta publicación son o Códice Calixtino, os
Códices Composteláns e o Libro dos Cambiadores.
Vázquez Monxardín, Afonso, “O Etna e nós”, La Región, “Opinión”, 8 xaneiro 2019, p.
25.
A propósito de falar sobre o volcán Etna, salienta que “nesa marabilla que son as
‘Cantigas de Santa María’, hai unha, a número 307 que relata un milagre acontecido alá”.
Deseguido, reproduce os versos desta.
_____, “Holocausto e futuro...”, La Región, “Opinión”, 26 xaneiro 2019, p. 30.
Nun artigo con motivo do día internacional do holocausto do pobo xudeu, menciona a
publicación de Ferro Couselo, A vida e fala dos devanceiros (1996).
_____, “A intranscendencia da verdade”, La Región, “Opinión”, 16 febreiro 2019, p. 31.
Artigo sobre a verdade na actualidade no que amenta ao trobador Airas Nunes, que xa no
século XIII se laiaba que no mundo a verdade ía decrecendo. Por este motivo, saíra na
súa procura e preguntara por ela en mosteiros e pousadas de peregrinos en Santiago de
Compostela, sen dar con información algunha.
_____, “En busca do seu Thich Quang Duc”, La Región, “Opinión”, 29 outubro 2019, p.
30.
Nun artigo sobre a creación de mártires en determinadas causas apela aos seus
protagonistas para contarlles que o poeta galego Paio Gomez Chariño advertiu, xa a
mediados do século XIII, da necedade de morrer de amor cando di que á dama “nunca lle
tan ben podo facer servizo morto, como se viver”.
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XI.9. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Este ano non se conseguiu información impresa para este apartado. Agradécese a
colaboración enviando achegas.
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XI.10.
PUBLICACIÓNS
EN
XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

Cherres, Cinthia, “Galicia exhibirá dos joyas de la biblioteca vaticana en noviembre”,
ABC, “Santiago”, 13 junio 2019, p. 65.
Recolle información sobre a exposición no Museo do Centro Gaiás, dentro do programa
do Xacobeo 2021, onde se traerán dende Roma o Códice Calixtino e o Cancionero da
Vaticana, dúas xoias da Biblioteca Vaticana que forman parte dunha colección simbólica
e histórica importante para Galicia.
Deaño, Carlos, “Peregrinación real póstuma”, El Correo Gallego, “Santiago”, 22 abril
2019, p. 16.
Afonso XI ía visitar Santiago de Compostela para ofrecer ao Apóstolo Santiago a cidade
de Mérida, recén conquistada, mais faleceu en Sarria. O seu corpo trasladouse para
enterralo na Catedral. No texto, contan algunhas fazañas do Rei e a súa relación con
Santiago de Compostela. Explícanse tamén algunhas tradicións que seguían os
peregrinos.
ECG, “Libro sobre os castiñeiros como recurso económico”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 25 xaneiro 2019, p. 39.
Informa da presentación na libraría Couceiro do libro No medievo, castañas e castiñeiros
como recuros económicos, de Héitor Picallo, nun acto no que o autor estará acompañado
de Maka Arca Camba, Damián Porto e Manuel López.
_____, “Nuevo ‘Roteiro Virtual da Lírica Medieval’ por la ciudad de Compostela”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 23 abril 2019, p. 26.
Explica a nova iniciativa do Grupo Grall (Grupo de Análise de Aspectos Linüísticos e
Literarios de Lusofonía), o Roteiro Virtual da Lírica Medieval, un mapa artístico da
cidade onde aparecen marcados puntos específicos referentes aos trobadores e xograres.
O mapa realizouse especialmente para estre proxecto da man de María Meijide.
Fraga, Xesús, “Idade Media e música popular danse a man no debut de Manseliña”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 18 abril 2019, p. 31.
Manseliña é un grupo de música que inspira as súas cancións na Idade Media, tanto polas
letras das cancións, como polos instrumentos utilizados. Descríbense algúns exemplos de
cancións para poder ver que o seu repertorio vai dende as cantigas de Santa María de
Afonso X até as cantigas de amigo de Martín Códax.
García, Eva, “Juan Aguirre. ‘No me imagino la música sin evolución”, Faro de Vigo, 6
setembro 2019/ La Opinión, 7 setembro 2019, contracuberta.
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Entrevista a Juan Aguirre, músico e membro de Amaral na que fala do último disco, que
contén un tema do trobador Martín Codax, Ondas do mar de Vigo. O músico comenta
que ten moitos amigos en Galicia e que Galicia e Aragón teñen moitas cousas en común.
Gil, Francisco J., “Galicia, contada a través de 320 piezas únicas”, Atlántico Diario,
“Galicia”, 8 decembro 2019, pp. 26-27.
Nun artigo sobre a exposición que ofrece o Museo do Gaiás, amenta que o cancioneiro
da Biblioteca Vaticana será exposto en Galicia por primeira vez. Salienta que nel se
reúnen 1200 cantigas da lírica galego portuguesa medieval, sendo o corpus literario en
lingua romance máis importante do seu tempo.
Gómez, Joel, “La lírica medieval gallega promueve riqueza y mantiene aún incógnitas”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 22 abril 2019, p. L4.
Nalgúns municipios de A Coruña teñen referencias relacionadas coa lírica medieval
galega. En Santiago de Compostela, por exemplo, elaborouse unha ruta de trobadores que
mencionan Santiago ou que están relacionados coa cidade por motivos biográficos. Este
estudo foi realizado en 2012 por Yara Frateschi Vieira, José Antonio Souto Cabo e María
Isabel Morán Cabanas.
L. P., “Un foro rescata a Martín de Padrozelos, ‘a primeira voz lírica galega do medievo”,
El Progreso, “Sarria”, 1 decembro 2019, p. 24.
Artigo sobre Marín de Madrocelos, a quen, en palabras de Xosé María García Palmeiro,
presidente a Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago, define como
a “primeira voz lírica do galega do medievo”.
Mandianes, Manuel, “El Camino, el ‘Codex Calixtinus’ y Europa”, El Mundo, “Otras
voces”, 25 xullo 2019, p. 15.
O autor explica a historia do Camiño de Santiago, como naceu e a orixe da festividade de
Santiago Apóstolo.
Montero, Tamara, “La inspiración medieval de Rosalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
3 maio 2019, p. 38.
Informa dun congreso sobre cultura medieval á luz das novas tecnoloxías onde o profesor
Antoni Rossell explica como se pode ensinar literatura medieval aos mozos. Pon de
exemplo, entre outros, á cantante catalá Rosalía, que se basea nunha novela do século
XIII para as súas cancións.
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Ocampo, E., “El ‘Liber Sancti Iacobi’ y el ‘Cancionero de la Vaticana’ llega por primera
vez a Galicia”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 xuño 2019, p. 44.
Informa da exhibición por primeira vez no Museo Centro Gaiás de dúas pezas de alto
valor simbólico para Galicia: o Códice Calixtino e o Cancioneiro da Vaticana. Achega
información sobre os códices e a súa relevancia.
Penela Martín, Carlos, “Von Harff en Compostela. Unha crónica tardo-medieval única
(II), Sermos Galiza, n.º 350, “fóradeserie”, “notas do mar levado”, 13 xuño 2019, p. 6.
Segunda parte de Von Harff en Compostela. Unha crónica tardo-medieval única, onde
relatan a aventura do cabaleiro alemán en 1946 dende Europa central ata Terra Santa. Na
segunda parte descríbenos a pasaxe onde Von Harff relata as súas impresións sobre
Compostela e ofrécennos a tradución ao galego.
Pertierra, Tino, “El robo del ‘Códice Calixtino’: unha intriga entre odios y lucha de
poder”, La Opinión, “El Domingo”, n.º 938, 30 xuño 2019, pp. 6-7.
Con motivo da publicación do libro de Luis Rendules, Los ratones de Dios, inspirada no
roubo do Códice Calixtino, lembra a desapacrición deste da catedral de Santiago de
Compostela en xullo de 2011 a mans do electricista do templo.
Porto, H. J., “Galicia acollerá por primeira vez o Códice Calixtino do Vaticano”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 13 xuño 2019, p. 42.
Unha exposición reunirá o Cancioneiro da Biblioteca Vaticana e o Códice Calixtino, que
viaxarán dende Roma a Galicia por primeira vez, como inicio da celebración do Xacobeo
2021. Achega información sobre o Códice Calixtino Vaticano, explicando algunhas
diferenzas que ten co galego.
R. L., “Los peregrinos recogían en Triacastela las piedras para la catedral de Santiago”,
El Progreso, “Rutas xacobeas”, 18 maio 2019, p. 38.
Explica como no Códice Calixtino figura que os peregrinos que pasaban polo camiño
francés, unha vez en Triacastela, collían unha pedra da canteira para poder construír a
Catedral de Santiago. Este curioso costume data do 1130, cando a Catedral aínda estaba
en construción.
Tenreiro, Lucía, “Betanzos convierte a María Balteira en la guía de la Feira Franca
Medieval del 800 aniversario”, El Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, 11 xullo 2019,
p. 16.
Betanzos organiza a Feira Franca Medieval marcada pola celebración do oitavo
centenario e a incorporación de escenas “sorpresivas” da man de Maria Balteira,
soldadeira da corte de Alfonso X.
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Santamaría, Uxío, “Dos valiosos ‘códices’ del vaticano serán invitados de honor en el
Gaiás”, El Correo Gallego, “Santiago”, 13 xuño 2019, p. 20.
Achega información sobre os dous Códices do Vaticano que chegan a Galicia pola
exposición do programa Xacobeo 2021 no Museo Centro Gaiás, centrándose no Códice
Calixtino.
Villar, M., “Armea, berce da lírica medieval”, La Opinión, “Sada. Betanzos”, 28 xuño
2019, p. 18.
Na parroquia de Amea, en Coirós, naceron dúas figuras importantes para a literatura
galega: Pero de Armea e María Balteira (soldadeira), que formaron parte da Corte de
Afonso X. O filólogo e profesor Alberto Barreiro explica o seu estudo sobre estes dous
personaxes.
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ASPECTOS LEGAIS
Condicións de publicación respecto aos dereitos de explotación e de propiedade
intelectual.
Ao publicar en Informes de literatura, as persoas que formen parte na
redacción, coordinación, dirección, edición ou calquera outra forma de participación na
elaboración da obra ceden todos os dereitos de explotación que lle puidesen
corresponder, en exclusiva e para todo o mundo, ao Centro Ramón Piñeiro para
a Investigación en Humanidades, que, como titular do copyright, ten o dereito para:
publicar a versión final do traballo na colección e distribuílo e/ou comunicalo
publicamente tanto na colección como noutros medios, sexa en formato dixital,
impreso ou calquera outro que poida inventarse no futuro; realizar ou traducir
resumos do traballo e distribuílos e/ou comunicalos publicamente; autorizar ou
ceder a terceiros o mesmo dereito e depositar copias ou referencias do traballo en
arquivos en liña, quer en plataformas propias do CRPIH, quer en plataformas de
terceiros con autorización do CRPIH.
Aceptar as condicións de publicación leva implícito que os autores e autoras declaran
que os textos e os materiais asociados a eles son orixinais e non se infrinxe a
lexislación en materia de dereitos de autoría. De ser así, os posíbeis custos e/ou
indemnización derivados dos incumprimentos da lexislación vixente correrán ao cargo
das persoas responsábeis da autoría, eximindo ao organismo editor de calquera obriga.
Ao seren os Informes de literatura traballos de autoría compartida, aceptar as condicións
de publicación implica que todas as persoas que conformen esta autoría declaran
que existe pleno consenso, que o traballo non se presentou nin publicou
anteriormente por ningún outro medio e que tampouco foi postulado para outra
editorial.
Informes de literatura informará ás persoas responsábeis da autoría da obra das
modificacións ou cambios na edición que se poidan producir en beneficio da súa
distribución, comunicación ou difusión.
O organismo editor non obterá ningún beneficio comercial da edición, distribución e/ou
comunicación dos Informes que se publiquen en soporte electrónico en liña, a non ser que
decida o contrario. A autorización ou cesión dos dereitos de explotación a terceiros
indicará explicitamente se se permite obter beneficio comercial en calquera soporte na
que a edición se presente.
Os dereitos de propiedade intelectual dos textos que conformen a obra correspóndenlle
conxuntamente ás persoas responsábeis da súa autoría e poderán dispor deles sempre que
non supoñan conflito coa cesión dos dereitos de explotación que aquí se mencionan. A
resolución dos posíbeis conflitos que puidesen xurdir ao respecto resolveranse
amigablemente entre as partes. Así mesmo, ningunha das persoas que formen parte da
autoría pode exercer nin ceder ningún dereito de explotación ou de autoría por separado.
As autoras e os autores non percibirán ningún tipo de honorarios polos dereitos
de explotación cedidos ao organismo editor.
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A publicación da obra implica o coñecemento previo e a aceptación por parte das persoas
responsábeis da autoría das condicións aquí indicadas.
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